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DO tlPEmo DO BBAZR

Sessüo em 11 de Setembro de :li 823 adiada sobre a antinomia quepareciaha\'er enlrl~
os artigos l° e 4° do projecto de lei já redigido que

pRESmE~ClA DO SR. DISPO CAPELLÃo-!lÓR prohibe aos deputados da assembléa o exercício de
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da outro emprego.

manhã. fez-se a chamada, e acharão-se presentes O SR. C.\R~EIRO DA CV~HA mandou á mesa uma
'i'3, faltando com causa os Srs. Xavier de Carvalho, proposta, mas logo depois a retirou.
Ferreira Barreto, Andrada e Silva, Carneiro de O SR. lli:SRIQVES DE REZENDE: - Apezar do
Campos, e Silveira Mendonça. quanto se disse na ultima sessão contra a reprova-

O SR. PRE5JDE:-'"'1'E declarou aberta a sessão, e lida çilo da segunda parte da excepção comprehendida
a acta da antecedente foi approvada. no.4° artigo deste projecto, que se vai sancciooar,

eu ainda estou na minha opinião. Eu disse que a
O SR. SECllETAJUO COSTA AGUIAR deu conta de pergunta que V. Ex. deve fazer no acto de sanc

uma representacão dacamara da villa da Campanha cionar. envolve implicitamente duas, e ainda. que o
da Princeza em que pedia a graça d~ ser a mesma argumento que contra isso produzio o Sr. Alencar,
villa elevada a cabeça de comarca, lOcluzas as de então me pareceu bastantemente fundado, eu sus
Santa Maria de Baependy, e de S. Carlos de Jacuby. tento agora a minha opinião com razões novas.

Não se tomou em consideração por se ter deci- Diz o regimento que acabada a terceira discussãl)
dido na sessão de 28 de Agosto que esta pretenção o Sr. presidente perguntará-a assembléa sancciona'
não tinha lugar emquanto pela constituição se não oprojecto com as emendas approvadas ?-Bem se ve
regulasse a divisão do territorio do Imperio. que segundo isto entre o fim da terceira discussão,

e a sancção não ha alguma votação: o que se fez
Leu depois o mesmo Sr. secretario o seguinte foi escolher entre as emendas que apparecerão na

omeio do ministro de Estado dos negocios do Im- terceira discussão, as que devião entrarno corpo do
perio. projecto, mas a votacão difiniliva é o llue ag-ora se

« rum. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Ma- vai fazer. A assembléa sancciona o proJecto? (Per
gestade o Imperador o oflicio de V. Ex. de 23 do gunta V. Ex.) Sancciona-o com as emendas appro
corrente, em que participa ter a augusta assembléa vadas?
geral, constituinte e legislativa do Imperio do Brasil Claro está que a assembléa póde não sanccionar
tomado em consideracão a necessidade de se Ero- o projecto e com maior razão póde não sanccionar
ceder á constrnccão

õ
oú concerto daspontes do Rio alguns dos artigos em particular, e alguma das

das Almas, e do ruhú, da província de Goyaz, e emendas. Tanto é assim que o art. 13'7 do regimento
de se pôr franco o caminho de Jaraguá, que tambem diz~ se a proposta contiver muitos artigos, votar
sa aeba arruinado,afim de 'se darem sobre estes se-ha, artigo por artigo.-:-Se não fosse licito repro
objectos as convenientes providencias, em beneficio var algum artigo, ou emenda, mas sim approva.r ou
do commercio d'aquelles habitantes: Sua Mages- reprovar in globo, escusado era esta explicação d(}
tade Imperial me ordena que participe a V. Ex. art. 137. Tanto faz que o projccto tenha um 56, ou
para ser .presente na mesma assembléa, que por. dous artigos, ou que tenha muitos, como odos go
portarias, da data deste, s.e e~pedirão as orde~s J?-8- vemos provinciaes, uma vez que não fosse licito
cessarias ao governo proVlsono daquella provlUCla, reprovar algum. artigo, ou alguma emenda no acto
afim. de mandar pôr em actividade as ditas ob!as, e de sanccionar, a sancção em ambos os casos devera
~omiDistro e secretario de Estado dos negoclOs da ser in globo. Quanto a mimo sentido do regiment(}
faienda, .para se abonara despeza que nellas nisso é claro:Noacto de sanccionar p6de a assem
se fizer. Deus guarde a V. Eí. Paço, em SOde Agosto bléa reprovar o que julgar conveniente. [Portanto-

; de .1823.-JoséJoa.quim Carn.eiroàe Campos.- digo que se deve agora supprimir a segunda parte da
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada.»- excepção comprehendida no 4° art.

,Fico,u aassembléainteirada. OSR. 1tJBBmo D~ ANDRADA.: - (Não o ouvirão os
Passou-se ã ordem do dia que era a discussão tachigraphos).
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SESSÃO EM. i DE SETEMBRO DE 1823

o SR. &'UUQUES DE REz&."lIE:-Não hou're '0-( HOQVe~a discussão (de que nada dL~rãoos
~ção, o que se fez foi ~~lher em.cada um.dos ar- . taclri.,,<rtaphos); e julooaudo-se debatida a materia
tloaos as emendas que ~enao ter a FreferenCl3, p~ \ propoz o Sr. presidente.
de todas com os ~tigos respectivos}ormar a leI, l.à S~ antes de sanccionar-se o projecto oderia
qu~ se deve sancclOnar, ~()rtanto nao hou,e ':0- fazer-se algJruma emenda nos seus "l"fi... __p _
taca0 que désse f01"l"'» de leI porque essa que ea· --coso Venceu- - -..-, , se que SIm.
sancçao, ficou reservada p,,:ra agora~ e ficou mesmo 2.0 Se a assembléa sanccionava o ro'ecro ~1
P?I'C{ue se ree?nhe~u () lDC~nVe(llente, e CQutra- qual se achava.redigido.-Yenceu-se qu~nio. -
dicçao que baVIa no 1 eom o 4 art. 3.° Se o protecm se sanccionava co a

C '"d ~ dis - S' - ~ . m suppres-onC1Ul a a u- • cussao J;lerguntou o "r. presl- sao da clausula ultima do art. 40, que principia pelas
dente se a assemhlea sanCClon;ava () P~Jecto com palavras-e aquelles que ora exercem.-Yenceu-se
as emendas approvadas, e o regImento nao falIa em que se supprimisse a ilita clausula ficando assim
al.:.~ma outra votação. E~olh~ de.emendas entre as sanccionado o projecto. '.
mu:tas gue.s~ apresentarao, n~o e o mesmo q~e "O- O SR. RmEmo DE fuZEmlE deu parte e or
taçao. difimtiv~. Seg~e-se pOIS que na ~ccaslao de encommodado se retira\"a qu p
sancclOnar, pode multo bem a assemblea reprovar. •
este ou aqueUe arti<J'o, esta ou aquella emenda. Do ~eq~llU-Se_a segunda. parte da ordem do dia que era
contrario para que~ o artigo 137, que se a pro- a 3 111SCUSsaO do proJccto sobre ~ fôrma.de p~ar
posta contiver muitos artigos, por-se-ha á .otação a~ cartas aos alumnos da academia medico-errar
cada um de per si ? E' para ver se entre os artigos gIca, com as emendas propostas.
e emendas apDrovadas, ha algum inconveniente, (Fallarão os Srs, Ferreira França e Gomide, mas
ou contradicçàô, para corrigir-se, porque contendo não se entendeu o tacbigrapho Sil.a.)
a proposta um só artigo, ou dous facilmente se vê O SR. Mo'STESlm.\. recmereu o adiamento da dis
se ha algum defeito, mas contendo muitos, como eussão, e sendo este apoiado na fórma do rem
este, dC"e-se votar artigo por artigo, e então app~o- mento, foi approvado, decidindo-se que ficasse p:ra
.a-se '!om e rep~va-se .outro se~undo a votar.ao• a sessão seguinte em que se apresentaria im
Agora e que se vai saDCClOnar alei, agora é que se preterivelmente ° plano dos estudos medicos e
...ai ,\,otar, agora p'0rtanto se póde approvar ou re- cirurgicos.
prO\'af o que se qUlzor. O !l1ES!110 S1\. DEPUTADO: _ Tenho uma declaracão

O Sn. AROUCUE RE~DON :-S1'. presidente a ma- de \'oto para remetter lí mesa; rogo a V. Ex. que a
teria estÍl bem discutida, c a questão tem chegado ri '!lande buscar. E' relativa a um dos objectos discu-
u.m p01!to de c1are~a, q~e jl~ é esc~sado continuar n tidos na sessão de sabbado. .
d~scussao. Tah'ez eu nno diga maIS do que se a~ha O Sn~ COSTA. AGUIAR: -O regimento manda que
ditO, mas pll.ra .melhor mostrar o.estado da que~tão, as declarações de voto se apresentem dentro de 24
eu u resuml~el quanto fôr poss\,!el, porque amda ho~as, i~t? ê, na sessão· seguinte; mas () que não
quo ° lacoOlsmo produz o~scurldade, tambem é está deCidIdo é se podem apresentar-se depois da acta
cerlo, que quando se tem dlspu~ado em grand~, e approvada, porque °regimento não trata desta es
longamenlé, o Tesumo das mate'nas prodll7. a ultIma pede. O que posso dizer eque a pratica tem sido
luz e clnreUl. apresentai-as antes; e com etreito, coma as decla-

Passou esta lei da primeira para a segunda dis- ra~ões de voto se referem ás materias da acta ante
cussão, e desta para a terceira, onde havllndo ceuente, parece que depois de approvada já não
emendas, e additamentos foi preciso versar a vo- p6de ter lugar a apresentação.
tação sobre ellas, e sobre a m!1teria. No esta~o poi~ O SIl.. DUARTE SILVA.:-Não póde haver duvida
de sere~ umas cous~s .enClda.s, ~ outras nuo, i?l quando a lei é clara. .
n~cessarlO voltar a lei, á commlssao ~ara ~er re~l- Vencen-se sobre o art. 138 que qualquer depu
~lda, ant~s de ser sancclOnada. Na terceira ~scussao, tado podesse fazer a declaracão do seu voto na
:,r. preslde~te, votou-se so~~ as matarias, ~mas sessão subsequente; o mesmo illustre deputado re
ficara? vencl~as,. e_outras reoeltadas, mas o el)~ar a quer fazer esta quando ainda se acha no praso mar-
matet:la venclda~ nao é o m~srno que estar feIta e cado se"ue-se que deve ser admittida. .
sancClonada a leI. Esta só é felta e acabada quando 'o
depois da terceira discussão, sendo novamente exa- O S..a. Lop~s GAMA:-Eujã quiz faz_er u~a d~
minada recebe a nossa sancção, ouapprovacão. E, se claraçao depOIS de approvada a acta e nao ma qul
Q projecto antes de ser sa.nccionado não é'~ei, claro zerão acceltar, por se~ contra a prati~; J1arel?e
fica que nos é livre exammaI-o, porqu~ naa tendo po~tanto que deve ~ontmua.r °estyIo, pOIS nao veJo
defeitos o sanccionamos, e tend~ defelto~ reme- ~asao.parase proceder de difi'erente modo em casos
diaveis os remediamos, ou sela supprunindo. ldenticos.
addindo au tr?cando, e s6eome~tas cautellas ~ com O Sn. VERGUEIRO:- (Não se ouvio.)
esta prudenCla faremos boas leiS, porque naO ha· •
causa mais facil do que haver algum engano, . O S~. PRESII?ENTE co!1~ultou a assemblea. s.obre
quando a obra é feita por muitos, e em pequenos a referl~a dunda e deel~u-se que fosse admi~tida a
detalhes. Só depois de ~xaminado o todo é que se declaraçao. Era concebida nos termos segumtes:
podem ver os defeitos para se remediarem. « Declaro que na sessão do dia 30, de Agosto

Em conClusão do que fica· dito, me parece que vote~ contra o par~cer dacommissão'sobre ser:fe
V. Ex.'~ráQ.emeD1proced~r á votação, votando-se mettIda a tropal,!sltana paraP~rtugali·send~on;Ieu
primeir!? ,se fica ~ll;1lccionad:.o Q decret() nafõrma e~parecer que sahissem para fora do mperlO, SIm,
que se acba~ re!ligl.do, e nao passando pordefel- porém que !oss~m mandados para al~ns dos:p'ortos
tuosô, então votaremos .sobre os' .concenos e cor- da Costa d AfrICa, por serem os umcos· sUJelt~s a
Tecções que :deve"ter, ·o~{{Uaes já·sa conllecem pelas n6~.-O deputado, Montesuma.» - Mandou-se- w.-
duvidas que tênioceornoo no·debate. serIr na aeta.
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« DECRETO

o 'Sa. SECiIE'tAlUO CoSTA. ..AGUU~, leu o seguinte
projecto de lei, sobre sociedades secre~ já redi
gido segundo os vencimentos.

cial nos casos dos arts. 6.0 7.0 e 8.o Paro da assem
bléa. 30 de Âoaosto de 1~. - Antonio Rodrigues
Velloso de Olit'eira.- João Ântonio Rodrigues de
Gaf'iJalho.-José Antonio da Silt;a Maia.- José
Tei:teira da Fonseca VasconeeUos.-D. NUM Eu-

« Ã assemhléa geral constituinte, e legislatin do genia de Locio e Seilbit:::.- BeNl4rdo José da GamG.
Brasil decreta: - Est.ef:ào Ribeiro de Re:::ende.»

« Art. 1.0 Fica revogado, e cassado o alvará de O S1\. FE1\l\ElRA FRA.....CA:-Se acaso este pro-
30 de Março de 1818 contra as sociedades secretas. jecto não está sanccionãdo requeiro que não se

« Art. 2.0 Todos os processos pendentes em m- sanccione emquanto se nào imprimir, para ser exa
tude do mesmo alvará ficão de nenhum efieito, e se minado por cada um de nós com socego e vagar, e
porão em perpetuo silencio, como se não ti.essem vermos se está conforme. Além disto digo l{Ue uma
existido. lei não deve ser sanccionada senão pela maloria da

« Art. 3.0 Ficão ~orem prohibidas todas asso- nação representada; a maior parte dos que a repre-
ciedades secretas. . sentão hoje aqui não Sào bastantes para sanccio-

« Art. 4.0 Serão consideradas sociedades secre- nar. (A' ordem).
tas, as que não participarem ao governo a sua exis- O S1\. HE~IUQUES DE REzE~E:-Sr. presidente:
tencia', os fins geraes da associacão, com protesto Não con\"ém de modo nenhum que passe semelhante
de que se nào oppoem á ordem 'social, ao syste.ma principio. Respeito muito as luzes e rutudes do
constitucional, estabelecido neste imperio, á moral, nobre deputado, sei que tem optimas intenções, mas
e li religião cbristã; os lugares, e tempos dos seus taes principios sào de sua natureza e em sua essen
ajuntamentos; e o nome do individuo, ou indhiduos cia sub\"ersivos. Que 51 deputados fazem a maioria
que compuzerem o go,-erno da sociedade, ou ordem, absoluta da representação brasilica na assembléa é
e dos que depois se forem successi\"amente seguindo evidente porque o seu total é cem; e que 51 foi o
no mesmo governo. numero necessario para se installar a assembléa

(t Art. 5.° A participacão deve ser feita e assi- vê-se nas instrucções. Ora a tactica de todas as
gnada pelos declarantes êncarregados desta obri- assembléas é que prevaleça a maioria do numero
gação. no espaço do quinze dias, depois da primeira presente: como pOIS quer o nobre deputado que nas
reunião; nesla côrle na intendenCIB. geral da po- votações se exija a maioria absoluta do total da
licia; o nas oulras partes do imperio lÍs autoridades representação, e não a maioria dos deputados pre
civis, e policiaes dos lugares onde existirem as ditas sentes na assembléa '1 Respeito muito, torno a dizer,
sociedades, afim de receberem do governo a per- as luzes e virtudes do nobre deputado; mas não
missão por escriplo. posso deixar de reconhecer que os principios são

« Art. 6.0 As sociedades porém, que tiverem subyersiyos. A assembléa estava legitimamente con
principios e fins subversiYos da ordem social, e do gregada: as leis forão feitas pela decisão legitima
regimen constitucional desle imperio, serão consida- da maioria absoluta: estão muito bem vencidas.
radas como conventiculos sediCIOSOS, tenbã.o ou não O SR. FER1\E11\.\. FRA~CA: - Eu não entenào que
feito as participações ao governo, ou as tcnhão feito uma lei tão importante cômo esta se julgue sanccio
falsas. nada auando é approvada por metade e mais um

« Art. 7.0 Os membros de semelhantes socieda- dos quê estão presentes; quando a assembléa se
des, que tiverem prestado juramento de seguirem acha assim dividida na votação o que prova é que
taes doutrinas, e -persistirem em adoptal-as, como a diversidade das opiniões é grande, e isto merece
regra de conducta, uma vez que tenhão começado reflexão. Quando se determinou que fosse suiJiciente
a reduzil-as á acto, serão punido.s os cabeças com o numero 51 para se installar a assembléa enten
a pena de morte natural, e os SOCIOS agentes com deu-se que assUn era preciso para evitar demoras
degredo perpetuo para galés. Os ~e porém não maiores que podião ser prejudiciaes; mas isso não
tiverem encetado acto algum subverSIVO, além. dos tem applicação para o tempo presente. Desse modo
primarios, e remotos serão degradados por toda a julga.se a nação representada por m.etade da sua
vida. , . . representação total e mais um i eu nào me accom-

« Art. 8. o Os membros das SOCIedades, que tIve- modo com isso, e entendo que todas as \"otacões
rem principios tão sómente .oppostos á moral, ~ â assim feitas são votações de partidos. (á ordem,
religião christã; se uma vez Jur~entados, persls- á ordem). .
tindo. na adopção _de taes doutrinast as tiverem O SR. HENRIQUES DE REZENDE: - Eu pedi a pa
redUZido a acto, serao degradados por <1ez.ann?s ; e lavra' mas talvez nada mais deveria dizer uma vez
se não tiverem _praticado.ou!r<? acto, alél!1 do Jur~ - que a'assembléa tem reconhecido o absurdo de taes
me~to, .e adopçao dos prmcIpIos sobredItos, serao principios chamando âordem o nobre deputado;

, pum~os. com tres anDOS de degredo para f6ra da todavia sempre direi alguma cousa. Sr. presidente!
provmcla. . '_.. São inadniissiyeis taes proposições; os brasileiros

« Art. 9.0 Os que forem membros de SOCIedades não se]?odem reunir em massa para sanccionar as
simplesmente secretas. sem alguma das citcumstan- leis: eD.gil-o é requerer que. o povo em massa julgue
cias ag.'gravantes acima m.encionadas, serão. degra- os seus negociQs" e teriamos, então pura democra
dados pela primeira vez por um mez para fóra do cià; o que s6 tinna. lugar nas pequenas cidades ou
termo, pela .segunda por tres. mezes para f6ra da estados antigos; então podia-se até conseguir una-
com~~, .e ·pela terceira po~ um anno para f6ra da nimidade. . . . ,. .,.. .
proymcla. , .' , '. .Mas DO Brasll qUll!ldo;JD.~smo sereUIlíSSe. e!D

«,Art. 10. Oprócesso começará por denuncia, ma~s~~nação, o que é ~posslvel!sempreamalor;a
na fórma da lei, tào s6mente contra certas e deter- decIdma; .quanto· mlUS . que s6 p6de obrar por VIa
m~nadas,pessoas, no caso das sociedades simples- ,dos seus_rep~esentante~. l., , .. '. ..~ '. .' -' '...
mente secretas; e por de~uncia. ou devassa espe- A na~o ViO que p~lasi ms~cço~s,me~d~e.miUS
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.üm do numero to~. ~representa~?J quero ~er ~ccionado e outros não. ~me _melhor o
51 deputados. era o num.~ necessano e requendo adiar-se para se fater a necessana avenguacão. e
para se poder installar a asseInbléa; "Vio. econTeio requeiro por isso o adiamento. -
que 5ee<7Undo estas instrocções fussem élei~s os ~eus Foi apoiado na fórma. do regimento. e decidio-se
:relh-esentantes. e consentio que a assemblea ~ms- que ficasse adiado como fôra requerido. .
talasse com 51 deputaàõs, uma vez que nao se n asso • disc' - d " to Iop. . ' ~' u-S? a nssao o regunen ,e eu-se o

rznacão sabia que nas assemhléas dcliOOtan\es artigo segw.n.te. .
decide a-maioria. a qual se verifica havendo metade «_Art. ~58. Nos ~os o~ari?s, aberta a
e mais um; e nem se requer nem póde sempre haver sessao, fará o respecuTo secretario a leItura da acta
unanimidade. an~ente. que deverá ser assignada depois pelo

Portanto esta assembléa legitimamente congre- presIdente e pelos dons secretarios».
gada com plenisSÜ!l~s poderes na~onaes ~m com- <? SR. VE~GUEIRO: - Cumpre observar.sobre este
'petentemf'.n.te decxdido as materlas TenCldas ~la artigo o que Já se tem notado em outros, Isto é, que
sua maioria absoluta? o contrario é ~ubversivo; é pelo augmento do numero de secretarios se deve
dar como certo o que dizem certos escnptos que por' alterar a redaccão, porque o artigo redigio-se quando
:aro correm dando por nulio tudo o que temos feito erão dous, e agora são quatro; e por isso entendo
porque na assembléa não ha sessenta e sete depu- que póde approvar-se, mas salva a redaccão.
tados. Se pois a lei. já foi ~cci?nada, n~da mais O SR. FRANÇA: - Concordo com o n~bre preo
lhe falta; agora se amda (J nao fOl é caso differente. pinante, porque a pratica é esta: Sr. presidente
. O SR. CA.a..UlRO DA. CUN8A: - Este'Projecto foi assigna com o primeiro secretario, e com o secre
proposto por ter o Sr. Rodrigues de Carvalho em latia que faz a aeta; a que vem a ser a mesmo que
vista acabar com o alvará de SO de Março que sabia diz o regimento, porque então erão sómente dous
á luz no ministerio de Thomaz Antonio, organisado os secretarios, e por isso fazia a acta constantemento
contra as sociedades maçonicas. Julgou.o então a o segundo. Portanto póde approvar-se salvll a re
assembléa ur~ente,. até por se suppdr que ~ dito al- daeção, pois fiea entendido como ha de redigir-se.
~ se opporlll ao livramento dos que estavao presos Depois de mais alguma discussão, Coi approvado,
na ilha das Cob~as. • _ salva a redacciio. '

Entrou em diSCUSSllO, e começárllo a apparecer Ar 159' \
emendas que parecião querer fazer reviver o terrivel It t. • Se.al~ deputado lembrar a gumll
tribunal da inquisição, ou a barbaridade dos antigos cm~ndll ou ommlssllo, ~ ~o cs~ merecer l\ llppro
legisladores que opprimirão com leis erueis o genero vaçao da llssembléa, sera mserIda». . .
humano, erradamente pensando que a lei quanto O SR. V~RGUEIRO: - Pareçe-}Jle lDteIrllme~to
mais cr.:el mais saudavel effeito produzia; eu votei desnecesslll1-a a pa~llvra &mm~sao;. tendo-se dIto
sempre contra essas emendas porque desejava que emenda. es~ entendido. tud01 e por ISSO proponho
não apparecesse uma lei de sangue logo no prlD- a suppressao da sobredita palavra.
cipio dos nossos trabalhos, e nem via nem vejo ne- « Supprima-se-ou ommissão-. Vergueiro».-
cessidade della. Sr.l.lresidente: Quando um povo é Foi apoiada.
regido por quem ama a justiça, quando seus direitos Posto lÍ votaÇão o artigo foi approvado com a
são respeitados, nunca se lembra de perturbar o s15- emenda '.
tema estabelecido de que vê dimanar a felicidade « Art: 160. Feito isto osecretario respectivo dará
geral. al't _. -·uI . conta dos omcios que o governo tiver remettido, e

Na nossa a~tu . SI uaçao na!> J go p~eclsa u~a das proposições que novamente houverem feito os
semelhante leI, e Julgo que. mlUS convemente sena deputados e ao depois se passará a tratar do as-
guardai-a para teml;l0s ma15 ODportunoS. '.. al d

Talvez seja emao o meu modo de pensar; mas sumpto que estiver asslgn a o». . .
sugeito esta lembranca á consideração da assembléa q ~r. MONTEsmu, ponderando qu~ o artigo podia
para, descargo da minha consciencia. . redigtr-se sem tanta superabu~dancla de palavras,

O SR. ALENCAR: - Eu requeiro que onobre preo- mandou á me~ a emenda :egmnte.
pinante reduza o que propõe a uma indicação es- «~roponho a suppres.sa? das palavras-e ao
cripta. Porque fallar contra a lei depois de sanccio- de~o15-até o fim; slibstlt~ndo-se-lhes-e ao de
nada é caso novo. . pOIS se passara. á or~em do dia.-O deputado. Mon-

Eu tambem sempre desejei que tal lei náo pas- te.mma».-FOl apOIada.
sasse e sempre {aliei contra este projecto; mas . O SR. VERGuElRopelo mesmo motivo offereceu
'depois de estar~c~onada n~o h~ remedio; e falIar a seguinte emenda.
agora contra ella e mtempestlvo, e fóra da ordem. « Feito isto o secretario respectivo dará conta

:0 SR. 'CARNEIRO: - Nas mmhas observacões li- do expedienté,'e depois passará á ordem do dia.
·mitei-me·~pro~ôr, unicaI!1erite a .demora :dá publi- TTe-rgueiro. »- Foi~poiada.
caçã-o,e nao velO que por 15S0 sahisse da ordem. Ü SR. HENRIQUES: })EREzEND& : - Opponho-me

O SR. ACCIOLt: - Omais é, ~r. pre~dente~'queá_sup~ressã<? 'prQp~sta .p~lo .Sr. Vergue.iro, porqae
eu estOu Pl3ISuadido que este pl'oJeeto néro está ~c- ;~ao sei se fOll~Sen~q.I!.0 r~entoo 9:Ue'se 'Venceu
clonado; ao meilOS estando eu pr~sente certamente acerca da hora das lD.di~çoes,ouentão faça-:se um

, se n.ãó Sanccionou. . ar.tigo adêlicionat.no:regimento. porque.:e$ '~deve
, . . .--.. .' "., 'regular o'mo~o:de' se· apresentar ereceb~ ama pro-

.0 S~. GoJI!DE. ,Eu P?SSO affirm~ ~Uasl çom posta. Suppnmmdo-se esta parte do artlgoé neces
~rteza.:..~eJllao está,~n~oDad~. Â~slstl:áultima ;giUio:que'ó vencído .'acei'~ da'hor8.·daS indica
diScassao·delle.e ennaO O,BanCClonel. :. '~es 'seajimte,jetlinoartigoaddicionalaoregimento.

O SIl. VERGUEmo: --:,.Cómo·ilao hacerteza,e:se ~eio'P6réíil:':que;o~e'sEfveneeu:-dev~se reputar
precisa '00 exames DaS:actas,1Jóilque runs;roppoem '~ómQ;snê(li~a de' mei'â'oooflomia D'Os:tràbalhos, 'qtte
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não serve de regra para as futuras legislaturas. procede dos .~ames que afligem os proprietarios
Fique pois o artiooo como está no que respeita a dos ~dos.e farinha; porsuanlo sendo essesgeneros
isso; e voto nessa parte contra a suppressão pro- sUgeIto.s a pagar certos l!DPOStoS, são por isso obri
posta pelo Sr. Verglleiro. . gados a t<)car em. d~~mados pontos e :registros

O SR. COSTA AGUIAR mando.. então a emenda ~onde se faz ~ ~muclO~ arrecadação dos ditos
seguinte : ~postos, e al;i sao por mil. m~eiras opprimidos,

({ Feito isto o secretario respectivo dará conta do Ja pelos fiscalisadores publicos, Já por traficantes
apediente, depois do que passar-se-ha a tratar da com e.lIes !alv~ mancomm~nad.os, de sorte que os
ordem do dia; ficando para a ultima hora a leitura propnelarlOs, a quem a lel dá ampla liberdade de
d d · .- . d' - d ir levar e vender nos mercados os seus generos se

os ~ceres e comIDlssoes em lca~es por or em vêem. na dura necessidade de transi";,, Com os se'n~
alternada. - O deputado, Costa Aguiar. - Foi O" - ....,apoiada. prop~IOS oppressores, vendendo-lhes em grosso e

O SR. PRESIDENTE propoz o artigo á votacão, e PO! mfimo preç?, o _.que, ã não rec6!U'em taes
foi approvado, na conformidade aa emenda do ~~l;~lic~:lhor disportao em seu beneficIo, e ainda
Sr. Costa Aguiar, na qual se julgarãocomprehendidas 1?esta _art~ são os creadores dos gados e donos da
as outras duas. fannha mdlrectamente removidos do mercado; e

({ Art.161. Se algumdos deputados tiver que notar faltando neste li devida concllrrencia de vendedores
na distribuição diaria dos trabalhos podera faze-Io, altera-se o preço .uatural d'aquelles generos só ~
usando da formula - parece-me que ha engano na fav?r.dos monopolistas ~ atravessadores, com grave
distribuição em tal ou tal objeclo - e o presidente, preJUlZo do povo, e lagnmas das classes mais indi
chamando á sua presença. o livro das actas, verifi- gentes. Os gados devendo passar pelos regislros
cará por elias com os secretarios a duvida do aonde s~ faz a fiscalisaQão dos impostos são obriga
deputado, fazendo emendar o engano, se o tiver dos a VIr por uma umca estrada, trilhada por mi
havido, ou decidindo quo o não ha ». lhares de rezes, sorvendo poeira e bebendo agoas

O SI\. M,\lA oiTerecou, depois de alguma discus- enxllrcadas, do que talvez se origina a mortandade
sao, a emenda soguinto : e magreza durante o transito, que melhor se faria

« Proponho 50 supprimão as palavras _ usando havendo liberdade para a escolha da estrada.
da Cormula.... lllÓ tal objecto.-iUllia.»- Foi Depois disso devendo os gados entrar no curral

, d do conselho para se fazer a matança e o llagamento
apOlll a. do que pertence á administração do dito curral,

O SI\. MONTESUMA : - Parece-me superlluo este sofIrem ahi os donos dos gados mil acintes e "exa
arti~o; porque nüo vejo necessidade de se declarar mes se não se.prestáo á todas as proposicões dos
aquI que tem direHo qualquer Sr. deputado a notar monop?listas, e têm tido a desgraça de incorrer no

.o qu.e reconhecer quo \'cu fúra da ordem, para se seu od\()~ não se lhes mata umas vezes o gado a
fn:er segundo a lleta. Julgo quo isto entra na regra tempo, outras vezes negão-se-Ihes os cavallos pro
gernl de !lO dever advertir qualquor engano que prios para a conducção aos talhos, do que lhes vêm
haja i o porta~to nno vejo r~são para se accrescent~r a resullar damnos incalculaveis.
mais esle artIgo que nuo dIZ nada além do que Já Finalmente o proprietario do gado, depois deUe
snbemos, e devemos ter sempre presente. 01ferE'ço morto, não é mais senhor de o dispôr ; não póde
por isso a seguinte emenda: escolher os talhos, nem os cortadores, não póde

« Proponho a suppressão do art. 161. - O depu- peta-lo, vende-lo e arrecadar por si ou seus agentes
tado, Montesuma. ll- Não foi apoiada. o Qroducto.

O SR. VERGUEIRO oiTereceu igualmente uma emen- Para se realisar o imposto de cinco réis por
da do theor seguinte: arratel que se liquida nos talhos, é o dono do gado

d d al d obrigado á entregar-se nas mãos dos fraudulentos
« Que se supprima es e as p avras - usan o cobradores, os quaes dão altos preços pela arrema

da formula etc. em diante. - Ve-rgueiro. »- Foi matação dos ditos talhos, calculando já com o que
apoiada.· sacarÍlõ ao proprietario do gado e ao publico.

Por ser chegada a hora das indicações ficou adiado Quanto á fannha os SElUS· donos são muitas vezes
o artigo. . constrangidos á traze-la ao celeiro publico, ainda

.0 SR. CARNBl1\O: - Sr. presidente: Em algu- que tivessem quem lh'a comprasse ã sua porta e
masprovincias, e principalmente na minha provin- com grande vantagem, só para se pagar o imposto.
cia da Ballia, soffrem muito os ~ovos á respeito dos Depois de dar entrada no celeiro não p6de ofari

.dOllS artigos de ·primeira neceSSIdade, carnes verdes nheiro levar para fóra o seu genero e sofIre demoras,
e farinha. Pelo que pertence ás carnes, estes s?f- perda de maior preço•.que talvez poderia aproveit,?r
.friinentosnascem em ·grande.parte,da longa dls- aluguel de sacos, salano da descarga que se lhe nao
tancia"~m que ficãoas creaçõesdos gad?s destin:ados permUte fazer· pelos ~eus agentes ou escravos,
ao ·supprimento dos mercados .dacapltal e Vlllas, trocas, quebras e avarIas pelas agoas do mar e
devida talvez áprohibicão que havia de estabelecer chuva; de maneira que, como muito bem observou
.~ creaçàes nas· deZ legoas da ~i~a-mar, ao o douto desembargador, Joã~ Rodrigues de ~rit()
transito e.conducção: por.lugaresdestltUldo~ d~ es- em. uma _suacartaesc~lpta a camara da .Bahl~<o
tradas pontes. poços; tanqt1es, e pasto.s, prmclpal- estabeleclIDen.to 'do celeirO que fôra de. mUlta utlh
mente' na visíitliança dos dit!ls mercado~, além de dadep!!-ra. os lavradores ~e. fari'llha'e mais ge~eros
outros inconvenientes propnes ·ilinm plllZ qu~está comestivels, a ser· admlIDstrad~ sem coacça~ 'e
Jla' sua iniancia :e~sem: a,competeníe pov.o~çao, os patente ~ aquell.es que lle~le se qUlZessemapl'oveltar
:qaae.s 's6 comO' andarldoltempo sepoderáo reme-. se: 'Consti~ueum verdadelfotlageIlo da lavoura, e.mar. ........ ; .... cansa da. escassez' que resulta sempre quando o

..:. ;EJ certo .porém que:ti maW:na parte desses's~ffri-: pro.ductor· não· tem plena ·liberdade de dlSPÔr.. dos
mentos tanto a respeito.das:carnes camotilaiat.mha generos que lhe pertencem.
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em segundo lugar,·oo no caso de parecer por
ora. im.pra~i~vel.a' nova imposisão para indemni.
sa~o da .laZe~da, haverá ao menos algum meio
facU de SImplificar e melhorar a .percepção dos
actua~s impostos so~reos mencionados,ge,neros, de
mane~ lJ.Ue se eVlte!D os vexames que soffram ,,5
propnetarios. se prevma o monopolio e estabeleca
a mm.ca e livre concurrencia, unica fonte da· abun-
daneia e 'preço natural dos mercados. .

« 3.° Que o gQverno exija estas informacões com
toda a ~ncia, principalniente da junta provisoria
da provlDCU~ da :Bahia, cuja capital muito particu
larmen~ soffre a. este respeito e acaba de passar
pelas pnvações de uma fome horrorosa.·

« 4.0 Que 'apenas·o governo fôr recebendo as
sO~17ditas informações, às vá immediatamente tzang;..
IDIttlDdo á esta assembléa para que eUa delibere·o
que parecer conveniente em benefil:io dos povos.
Paço da assembléa, lo de Setembro de 1823.-Fra~
cisco Carneiro de Campos. »
. Foi requerida a urgencia da indicação pelo seu
illustre autor, e sendo apoiada na fótma do regi
mento, falIarão alguns Srs. deputados (segundo
consta da acta); mas nada diz deste debate o tachi
grapho Silva.

O SR. ÁLXNCA.l\: - Como o illustre deputado o
Sr.. Andrada Machado já tem para apresentar o
proJecto da constituieão redigido pela commissão,
parecia-me melhor adiar-se a discussão desta indi
cação para se ler o projecto. Requeiro por isso o
adIamento. .

O SR. Pl\EstnENTB propoz o que requerera o
Sr; Alencar, e sendo apoiado o adiamE'nto, foi
afinal epprovado.
. Seguiu-se portanto a leitura do projecto de

constiluição.

Para evitar tão graves prejUizos e vexames ficão
os farinheiros muitas· vezes na mesma necessidade
dos ereadores dos gados, isto é de transigir com os
agentes da administração do celeiro ou seus P!9te-
gidos. .

. Os antigos governadores daquella provincia sen
siveis aos clamores dos povos proeurárão algumas
vezes dar providencias á estes males; mas todas
elias forão infruclüeras; finalmente a junta provi
soria do governo, de que fui secrelario, conhecendo
que taes inconvenientes subsistiriáo sempre em
quanto os gados e farinhas fossem sugeitos ao
pagamento de certos impostos, e seus donos obri
gados ã leva-los aos lugares de sua arrecadação,
officiou ás Côrtes do reino de Portugal pedindo a
soppressão dos referidos impostos, lançando-se o
equivalente delles em generos de exportacáo e luxo
que admitissem commodamente essa aadição de
encargo.

As cÔrtes annuirão á esta re~resentação, e em
consequeneia deUa se fez a carta de lei numero 181
em 9 de Julho de 1822 pela qual são autorisadas
as juntas da fazenda á fazer a sobredita sup(lressão
de accordo com as juntas da fazenda, ouvIdas as
camaras, o que não teve o competente etreito pelas
perturbações que então vexavão a provincia. Os im
postos sobre generos de primeira necessidade são
por sua natureza fataes e gravosos já porque pezão
mui desigualmente sobre o rico e o pobre, já por
que augmentão os salarios, já finalmente porque
mingoão a sustentação do pobre, sendo equivalentes
a ingratidão do clima ou esterilidade do terreno.

Parece portanto que esta assembléa e o sctua1
governo não se devem mostrar menos palernaes e
solicitos ãcerca destes artigos da geral sustentação
dos povos do que forão as Côrtes de Lisboa, que
aliás á tantos outros respeitos nos mostrárão entra-
nhas de madrasta, .

Boa vontade teria eu de propôr que se mandasse
já pÔr em execução aqueUa lei das ditas côrtes, na
parte que respeita aos artigos da primeira neces
sidade; porém considerando que estamos· no prin
cipio da organisação do imperio, sugeitos a despezas
extraordinarias e que mostrando-se esta assembléa ~cc A assePibléa geral, constituinte, e legislativa do
muito circumspecta em admittir innova~ões sobre imperio do Brasil, depois de ter religiosamente im
outros objectos, com a mesmaprudenCla se deve pIorado os auxilios .da sabedoria divina, confor
haver ácerca de quaesquer medidas e operações de InandO-se aos principios de justiça, e da utilidade
finanças, cujos erros p6dem dar origem a graves geral, decreta a seguinte constituição.
apertos e lDconvenienles; limito-me por isso a u TITULO I
fazer a seguinte indicação que me parece ter todo
o lugar. ' Cl Do tell'ritoll'io do fulpen-io do BII.'aSiB.

cc INDICAÇio cc Art. 1. O imperio do Brasil é um, eind,ivisivel,
e extende-se desde a: foz do Oyapok até os trinta e

(l Proponho 1.0 Que a assembléa, manifestando quatro gráos e meio· ao sul. . .
o desejo que a anima de alliviarosdous generosde cc Art.. ,2. ,Comprehendeas .provincias doPará,
primeira necessidade e geral supprimento do povo, Rio-Negro, Maraiihão"Piauby,· Ceará, Rio-Grande
carnes verdes e farinha de mandioca, de quaesquer do Norté,Parahyb&;')?emambuco, A:lagÕas,Ser
impostos e encargos que actualmente os gravão, gipe d' El-Rei, Bábia,"Espirito Santo, Rio:de Ia';'.
offieie immediatamente ao governo para este orde- neiro, São Paulo, ,Santa Catharina, :Ri~Grande do
nar ás juntas provísorias das provincias;que ouvindo Sul, Minas-Geraes,Goyaz, MattQ-Grosso, àsilbas
as Juntas de fazenda e as~aras, dêm sobre este Fernando de Noron~aeTrindade!e,o~tras adja-
obJecto as mais enetas informaeões. centes; e porfederaçao:o E~tado:CIsplatIno" ...

. «2.° Qlle estas'inf()rmações,~além da quota da iC lArt. 3.A.naçãobrazileirànão,renuncra:ao,M-
receita dos ditos impostos, mediamente calculada no r~ito,que poss8:tera.! alg~masoutras .possessões.
espaço de cincoannos, devem enunciar: primeira- nao· comprehendldasno artIgo. 2 ..:': ': . ,:(.
mente, se ba na .provincia generos de exportação ' ,ceArt.· 4. Far-se7ba ,do territ()rio; d() imperio con
ou de luxo que ccmmodamente admittãouma impo- venientedivisão emcomárcas"destas em districtos,
sição addicionalque indemn~e,a:faz(1ndapublica, e dos districtos em termos, e nas divisões se,:a~
em, todo ou emp~"te, .da, ~p~rtancia d~ quo,ta :tenderã.aos limites naturaes, ·eigualdade de! popu
percebida sobre os ditQs de pnmelI'a necessIdade; e Iação~ quanto Côr possiv~., .
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imperio quando lhe _convenha, lavando comsigo
seU;S ~ens, comtanto que satisfaçaaos regulamentos
poliClaes, os quaes nunca se estenderãõ a dene
gar-se-Ihe a sabida.

CI An. l~. p\)~ emquanto haverá sómente jurados
em. ~aterias ~es; as civeis continuaráõ a ser
deCl~das por Jmzes, e tribunaes. Esta. restricção
dos Jurados não.fórma artigo constitucional.

«Art. 14. A liberdade religiosa no Brasilsóse es
tende ás communhões chriStãs; todos os que as
pro(es~m podem gozat dos direílos. politicos no
unpeno.

Cf. Art. 15. As outras religiões, além da christã,
são apenas toleradas, e a sua profissão inhibe o
exercicio dos direitos políticos.
«A~•.~6. A religião catholica apostolícaromana

é a religIao do estado por excellencia, e unica mau
teúda por eUe.
. « ~r~. 17. Fiçã~ abolidas as corpo:-ações de om-

CIOS, Jwzes escrlvaes e mestres.
• Cf. Art•• 18. A lei vigiará sobre as profissões, que
Interessa0 os costumes, a seguranca, e a saude do
povo. •

Cl Art. l~. N~osoestabelecerlÍõ Dovosmonopolios,
antes.as leIS .culdaráõ em acabar com prudencia os
que lllIlda eXIstem.

o: Art. 20. Nin~em será privado de sua proprie
dade sem consentlmento seu, salvo se o exigir li.
conveniencill_publica, legalmente verificada.

lt Art. 21. Neste caso serã o esbulhado indemni
sado com exactidllo, attento não só o valor inmo
seco, como o de .affeição, quando eUa tenhn lugar.

u Art. 22. AleI conserva aos inventores a proprie
dade das suas descobertas, ou das suas producções,
segurando-lhes privilegio exclusivo temporario, ou
-remunetando-os em -rl::sarcimento õa nerda que
bajão de sofi'rer pela vulgarisação. •

li: Art. 23. Os escriptos não são sujeitos ã censura?
nem antes, nem depois de ímpressos; e ninguem e
responsavel pelo que tiver escripto, ou publicado,
salvo nos casos, e pelo modo, que a lei apontar•

a Art. 24:. Aos bispos porem fica salva a censura
dos escriptos publicados sobre dogma, e moral; e
quando os a~to.t:.es, e na ~ua falta os publi~dores,
forem da religlao catholica, o governo auxiliará os
mesmos bj~os, para serem punidos os culpados.

li: Art. 25. A constituicão prohibe todos os actos
att~nta~orios aos mreitos já especificados; prohibe
pOIS pnzões, encarceramentos, desterros e quaesquer
lDqtUetações policiaes arbitrarias. . .

a Art. 26. Os poderes constitucionaes não podem
suspender a constituicão no que diz respeito aos di
reitos individuaes, salvo nos casos e circumstancias
especificadas no artigo seguinte.

li: Art. Z7. Nos casos de rebellião declarada, ou in
vasão de inimigos, pedindo a segurança. do estado
que se dispensem por tempo determinado algumas
das formalidades que garantem a liberdade indivi
dualt poder-se-h!/. fazer por ncto especial do poder
legislativo, para cuja existencia são mister dous
terços- de votos concordes.

cc Art. 28. Findo otampada susl?ensão, o governo
reme~terá relação ~otivada das pnzões;'e quaesquer
autorIdades que tiverem mandado proceder a elIas
serão responsaveispelos abusos que tiveremprati
caqo a este respeito.
, , Cl CAPITULO·,m

'« DOS DIREITOSPOLmcos NO DlPERIO DO BRAZIL- .
.' 'I;';'"' '.' "

~Art. 29. Os direitos politicos consiste~ emser-se

IlTrnlL&U
c Do impedo do BrasU

li GAPlTULO I
« DOS MEMBROS DA SOClEDADÉ DO DIPElUO DO BRASIL

«Art. 5. São brazileiros:
« I. Todos os homens livres habitantes no Brasil,

e nefie nascidos. -
«n. Todos os portuguezes residentes no BrasIl

anteS de 12 de Outubro de 1822.
« m. Os :filhos de pais brasileil'os uascidos em

paizes estrangeiros, que ...ierem estabelecer domi-
Cilio no imperio. .

«IV. Os filhos de pai brazileiro, que estivesse em
paiz estrangeiro em servico da nacão, embora não
"Viesf:em estabelecer domicilio no unperio.

« V. Os filhos illegitimos de mãi brazileira, que,
-tendo nascido em }\aiz esttangeiro, "Vierem estabe
lecer domicilio no lmperio.

«VI. Os escravos que obtiverem carta de alforria.
« VII. Os filhos de estrangeiros nascidos no Unlle

rio, comtanto que seus pais não estejão em sernço
de suas res~ectivas na~es.

« ~. Os estr~~eJrOs naturalisados, qualquer
que seja li. sua rchgtllO.

u Art. 6. Podem obtercartll de naturalisncão:
Cf I. Todo o estrangeiro de maior idade, que tiver

domicilio no imperio, possuindo nellecapitaes,
bens de raiz, estabelecimentos de agricultura, com

.mereio e industria, ou havendo introduzidO
I

ou
exercitado algum commercio, ou industria uti , ou
feito serviços importantes â nação.

«n. Os filhos de pais brasileiros, que perderão a
qualidade de cidadãos brazileiros, uma vez que
tenhão maioridade, e domicilio no imperlo.

u CAPliULO Il
«DOS DIREITOS lNDIVIDUAES DOS BRASILEIROS

«( Art. '7. A constituição garante li. todos os bra
. sileiros os seguintes direitos individuaes com ex-
plicações, e modificações annexas :

cc I. A liberdade pessoal.
cc n. O jilizo por jurados.
cc m. li. liberdade religiosa.
«( IV. A liberdade de industria.
cc V; A inviolabilidade da propriedade.
«VI. A liberdade.da imprensa.
CI ATt. 8. Nenhum brazileiro serú obrigado a

-prestar gratuitamente, conU'a sua vontade, serviços
pessoaes.. ,« Art. 9. Nenhum brasileiro pois será prezo sem
-culpa formada, excepto nos casos mareados na lei.

cc Art. 10. Nenhum brasileiro, ainda com culpa
formada, será cOnduzido ã prisão, ou nella conser
vado estando já prezo,· uma vez que ~reste -fianca
idtinea nos casos em •que a leí admitte fiaDca;· e

-por crimes a que as leisnãoimponhão pena maior
do que seis mezes de prisão, ou desterro para í6ra
dá comarca, Iivrar-se-ha solto. -

cc Art.· 11. Nenhum brasileiro será prezo, á excep
-çãodeflagrande delicto, senão em virtude de
•ordem do juiz,-ouresolu'fflo da sala dos deputados, no
caso em que lhe compete decretar a accusação, !lUa
'ihe,devem ser 'mostradas . no, momento da prIsao:
-exceptna,.secoquedeterminão as ordenanças mili
tares respeito: á- disciplina, e recrutamento do
exe;r.citÔ;; '.. ,-.;-.~,;:,.;--, . - . - .

.«Art,;,12.:Todo o brasileiropódeficar ou sahir do
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« SIUZ dirisão: attrilmiçiies, e dispcsifÕeS C011lmuns

u Art. 43. A assembléa geral consta de duas
salas; saIa de deplltados, e sala de senadores ou se
Dlldo•

!t Art. 44.Et da ~"!ibllição privativa da assem
hlea geral, sem partic!pacão do outro ramo da le-
gisla!.1U'a : •
• <t 1•. Tomar juramento ao im{leIa.dor, ao principe
un~rlal. ao regente ou regenCla.

«n. E1e~r regencia nos casos determinados, e
m~ os lunHes da autoridade do regente ou re-
genc!a. .

lt m. Resolver as duvidas aue oecorrerem sobrea
·suecessão .da corôa. •

«lV. Nomear tutor ao imperador menor, caso seu
pai onão tenha nomeado em tes*..amento.

«Y. Expedir cartas de convocação de futura 85
sembléa, se o imperador o não tiver feito dous
meze.s depois do tempo que a constituição lhe de
termmar.

a VI. Na· morW do imperador, ou vacancia do
throno, instituir exame da adtninistracão que aca
bou, e··reionnar os abusos nella introáuzidos.

«.yrr. Escolhernova dynastia, no caso da: extinção
daremante.

« VIII. Mudar-se paraoutraparte,auandoporcau
sa de peste, e.invasão de inimigos. oú falta de liber
dade o ,queirafa.z~r.

«.Art. 45.:A proposi.ção, opposição;eapprovação
compete a cada mnadaS ·salas. .
: (( Art. 46. As;propostas nas salas serão discutidas

publicamente, salv.onoscasos especificados DO re- .
«DA NATlm.EZA E AlilBITO DO :PODER LÉGISLATIvogimento interno. ,... . ...

.E SEUS RAMOS «Art. 47. Nunca .porém haverá discussão deleís

a-Ano' 41.,·0 p'oder legislativ~é delegado ã assem- em/~~d~~.,Nenhuma.resolução" setomaránas sa-
-biéa geral, e 'ao :unperador C?DJunc~~nte. . las; quandonão'estejãoreunidos mais .da métadêdos

éArt:42. Pertence ao pode;rl~lativo: ": ~us,membros.· .r... . .. '

«I~ Propôr, oPpôr-.se;e approvaros projectcis'·àe :,~..yt:. :49.·!Parase tomarquaIqu.erresolnção,bas.tá
lei, isto igualmente :a~da·um ~os ramos, que a -almaI.ona;de·votos~; excepto .n.0s ~s;-em que,se
eGm~~ á.ex~~~ 4.~s~s ab~()declara~?, e .eBpeci:fi.eatanecesBld8;~e:de. ~!;I:ume~o. .o:.
com asmodifiCàcóes depOIS expandidas. . . o: Art. 50. Arespelto das discussoes. etudoomaas

4ll.:FixâraJÚ1nalniente,a5 oesjiezas.publi<:8s.':e as ~que :periencefao.gQverno· interno das'-Sa1as:da aS-

({ DOS DEvE.nEs DOS BlUZUEIROS

([ Art. m. E'·dever de todo o brazileiro:
cr I. Obedecer á lei, e respeitar os seus orgãos•
.un. SoiYrer com resignação o castigo que ella lhe

iolpO'Zel', quando alIe a iníringir.
« m. Defender pessoalmente suapatria, ou por

mar. ou por terra, sendo para isso chamado, e até
morrer por ella. sendo preciso.

I( IV. Contribuir para as despezas publicas.
u V.1\esponderpor sua conducla como empregado

.publi~ .,,, SI' . . I' - é« ,JU";'. on. e a el nao e el senao no nome. se
J'8troactiva, ou opposta á moral, nem por iSSO é li
cito ao brazileiro desobedecer-lhe. Salvo se elIa
tendesse a deprava-lo, e torna-lo vil, e feroz.

a: Art. 35. Em tae~ circumstancias é dever do bra
..zi1eiro negar-se aser o execu.v:rc da lei injusta.

<1 'lril'lnTIL0 '!In

ch eonstitm~do im~o, e reJl.ll~·
. ~nseional

. a: Azt 36. A. constituição do imperio do· Brasil é
-monarehia representatiya. . .. .

o:.Art. 37. AJIlonarebia é hereditaria na dynastoia
do actual Im~rador, o Sr. Dom Pedro I.

er Art. -38. Os representantes da nação brazileira
são o Imperador1 e a assembléa geral. .

«Art. 39. Os poderes politicos reconhecidos pela
consticui.cão do imperio são t1:es ~ o poder legis
~tivo; ó'poder executivo e o poder ju~ciario:

«Art. 4(). Todos estes p·oderes no lD1peno do
Brazil·são·delegaçõ~ ~a· nação; e.sem esta de!e-:
gação qualquer exerClClO de poderes é usw:paçao.

" . .
c:'.UTiJILO IV
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~~~-se-b."t e~mtêma . «.bt. 7L NaSlb.d\"l:S~:tl.:.~
àas ditas salas,,-emqo:mto não !õr xevogaoo.. - l"\!a~~aão os~DSl~~ -e se manda
-. c: An.. ~. ~sa!a~.ospoderesde~ p..~ a DOTaS el~por ordem. do presidente:>
~l~ as contSa~·.que se SUSCla- mlSquaes pOOelnpoWn ~emltanphdos,e reclei
:rem a esre respeito. - tos" e acmmula!' as duas~ qa.;mdo se não

f{.Art. ~ Cada S!la tem a policia do lotaI, e:re- nme a proporcào marcada.. •
cinto de SIaS sessões, e o direilOiie Ifisci:plina rolh~ c: A:rt.: ~ 6.s de~wad(lS e senadOl'e:S~mnma-
os seas membros.. teis pelas suasopimões proferidas na assemblêa.

c Ali. 53.. Cada sala terã o tzatamentod~ \I[..\ri. 7S.. ~teo tempo das~ e wu te..-
e ~t:rOSOS~. - - - mo marcado pela lei, segundo asdis~das p-ro-

lt~ 5!. Nenh~ autoridade pôde impedir a lincias..nã.?:serão deman~~~ ou e:s.~l<ldospor
remnao·daa~éa.. .- C3.tlSiS Cl"ie1S, nem PI'Ob"l'edi!'ão as que tiverem nen.-

c A.rt.. 55. O imperador porém- pôde adiar a as- dentes, sa1>o com seu consentimento. -
sembléa.. . . - o l( A.tt. 74. ~ ca.usase.""im.inaes nào serãop...~

"A.rt. 56. Cada I~tma~ quatro annos. da.rante ~~ ~cepto em flagrante, sem que
(( Art. Si~ Cada sessao dmará qua!ro mE:%eS.. a respecu:ra sala detIda. que (I de~ser, para oque
((.Art.. 58. AsessãoporémpódeserplO!Ogadapelo lhe serão remeUidos os processos. .

imperador por mais um mez; e antes de feitos os C{ Art.. 75. iXo recesso da assembléa seguirâõ a
~oos poderá .ser a ~coação por mais tres me- sorte dos mais cidadãos.
res, e dnrante elles se não tratari. senão dos co- er Art. 76. Nos c:imesserào os senadores e os de-
~. . pulados, 56 du..-ante a reunião da a.."'Sembléa, julga-
. li Art. 59. Nos internillos d:tssessõe5 póde o im- dos pelo senado, t» mesma (órma lJUe os ministros

pe.oador oonv~ l). ~mbléa)ama. 'reZ que () exija de Eslado e os conselheiros privado.":
o interesse do Impeno..· (( Art. 'i7. T:mto osdepul&dos,eomonssenadores.

«.Art. 60. A sessão imperial, ou de abertura, ,oenceroü durante as sessões, um subsidio pecunia-
será todos os annes no dia 3de Maio. rio, \audo no fim da ultima sessão da legislatura

«Art. 61. Para esse effeito,logo que as salastive- antecedente. Além disto 50 lhes arbitrará. uma in
rem verificado os seus poderes, cada uma em sell demnisacão das despezas de ida e volta.
respectivo local, e prestado o juramento no casoe' _
na.:sala em que isto tem lugar, o farão saber ao im- « SECÇ.-IO II
perador por· uma deplllação~ composta de igual nu-
mero de senadores e deputaaos.. . « Du. sala ~os deputados

«·Art. 62. Igual deputacão será mandada ao im-
perador oito dias antes de tlndarcada ~s..c:ão~ am- «Art. 'i8. A sala dos deputados é electiva.
basas salas de aceordo, para annunClar o ma, em «Art. 79. O presidente da. sala dos deputados é
qué se propõe terminar as suas séSsõe5. . eleclivo, na fórma do regimeolo' interno.
- .« Art. 63. Tanto na ·abertura, como no encerra- ,_ 80 E' o o la d

menta, e quando vier o imp~rador, o principe im- inici~;a:' pnvaflva da sa os deputados a
penal, o regente ou regenela prestar Juramento, e
nos casos marcados nos arts. 90 e 232, reunidas as «I. Dos projectos de lei sobre impostos; os quaes
duas salas tomaráõ assento sem distincção, mas o não podem ser emendados pelo senado, mas tão só-

·d··d d dO' • ··trabalho ... mente serão apprQvados ou regeitados.
pre5l ente o seJ13, o U'lgtr-d o • . '. « U. Dos proiect.os de lei .sobre recrutamentos.« Art~'~. Quer venha o imperadorpor SI, OU por •
seus commissarios, assim' á abertura, como ao en- - <t.~. Dos projectos ~e lei sobre a dynas~a nova,
cerraInento .da a..c:sembléa, quer nãov~nhll., sempre que haja de ser escolhida no caso da e:xtincção da
ella comeCará ou encen-arãos seus trabalhos nos reinante. .
dias· mai-cádos. . .. ..... . , . : o « Art. 81 Tambem principiàráõ na sala dosdepu-

«Art. 65. Na presença do nnperador,.prlnmpetadQs : ...,
lln,Periàl, :regenie ou.regencia, não poderã a assem-. «1. A discussão das proposições feitas pelo impe-
bIea deliberai.· rador... . .. ; .•. . .. .

« .Art•. ,66.,0 ex~rciciolie qualquer elIlPorego, oá: ex- .« II. O e.ameda ad~istraçãopassada, e refor
cenção de .Inimstro de. Estado econselhell'o p!.1vado mados abusos nella introduzidos.. : ...
do· imperador,· é ine<ompàtivel com. as ~uncçoes de : .. «. Art. 82. No caso de proposição imperial a sala
deputado, ou sena~or. .. .... .. .. .." :.'. ,doas depu~dos não d~liberará senão ~epois de ,ter.

cc Art. 67.. N~ô,sepóde sera()mesmo ternpome~- SIdo exammada emdifferentçs cOID.m1Ssões) em que
brode. ambas· as s.álas. , '. ' . .. ... . a sala.se dividirá. , .. . . . . . . . ..
.. «.Art. 68, OsmiDistrOsdeEstadop.odemsermem-. «. Art. 83. Se depois de ter a sala dos.deputados '
bras da salà da.assembléa; COtntan~~q~eo numero deliberado sobre o relatorio, que lhe fizerem ascom
dos ministros' qUê tiverelIl assento, esteja para coI1l. missões, adoptar o projecto, o 'remetterá ao senado
os membros da sala para qlle entrarem, na propor- ·com a formula segumte;~A sakt dós deputados en
ção de um para vilite e cinco... ' .o' o o ~ia. ao .. Senado. a JfTPl'.0sição ,iunta do .im~q,d<rr

cc Art.. 69.SendoD.()Jl1eados malS~llllStrosdo q~e (com emendas, ou sem elIas) ep~ q'Úe- eUa tem
aquelles que po.dem teroassento na_sala, eID: razaolu!1ar~ ....'_.. . . , . .,.. ... . '. ~
da.;propÓl'Ção.Já::menclonaàa; serao· prefendos 'os .« Art.84: Se nao poder adoptar a'propoSlçaO,
~ tivéremI;Uais ,vo~s, ~ontadós' .tod~ os que oh.., participará ao. imperador :por,.uma deputaçã~de -sete
tiverãonos diversos·distrtctos do Impen~: , :' . membros,. ·nos termos ~eg.wnte~ :,,;-Asala dosde

o
-

'"li Art.'7!}. Os membrOs 'das saIas·p'qd~ttI. ~ser ml:- puta~os testem,u1tha ao t/mp~~o.r: .'! ~eu_ r~conhe~
nistt'ó's'-deEstadô~; 'e 'na Sala do sena.do~ontlnuar~~ ;mento pel.o zelo que ~o~t1;'l1i ~of),g&ar. ossnt~esses
aWaS'sento' UIriá '\'êz qüe não excedão 'a 'proporçaodo Impe1~o,6 ~e suppl!Ca 7e8.pet(osamente, d~g11,e-se,
marcada.' .... .,. . tomar em1j,ltenOT co-nSf,àeraçao (J, sua·proposta·..

• 3
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. «: .\lt. s;;. :Nas.pro~ que se origi~ nal ot:. Att.. 9i6.. Pua ~~ na ~ei~. dós .\reg

s:m. 00s depu.taOOs,· 3pprovada. 3, 'Propo&~ (eMn m.emb~ que de~ ~resentM';ao 'lmlleradot' ~
emen~ 00 sem.~)~a tr.\n~w.t'à ~e ~:.~=. Süõ.~, e outroslm.·l'l3. elcicào doS.~~
3f<Mmulaseguin\'e,~~sala ~~~ n~ () ~d()~ aeclamitl0 um. ~~den~
(%1()~cpro~J~ ~~~t~~ e mesa ln~a, que eessmõ com ainstanaçào dos
~ 00~dil"G~~l. . proFietlnos.. _ .

. (t Art. 8S- Nas propost.:ls. qUe :se originarem no _ •.\rt.. 97. () .senado el~ dous~Wias de
senad~ :Se a :saladósd~@ntaaGS, depois de ter delibe-- :seu :sei~ que ~ltenl.3ràõ antro si, e di'rldirãõ os
lado,j~que \lãopõdeadmimr ~proposlçào dal'à m~lb.os.

~'"te "-o senado nos termos :seguintes ~.{ ~a dos <tt Art.. 98.. Os secoot.3.rios ~ntinuM'iõ em~
deptJ.~~ G ~edi)~<:2d~ G pro~'idi() cio por toda a legislatura. _. .
de, ••••• rdmim «:t. •• • •• li .gW *õo tem~ tl.\rt.. 99. Osenado sel'â ()rganisado pela primeira
wo seuro~~~~.. 'roZ por eieieào provincial. . . ..

Clt .A.rt. ~. Se a sala.. depois de ter delibe~a.do, ~.A.tt.106. As elei~ serãQ pelam~a Jna\\~tn
adoptal' intciRmente a pro~çào do senad'Õ diri- e f-õnna que furem~ dos deputados. mas em listas
gi4~a ao im~dOJ' pela foimula seguinte~..t triplices, sobre as qtlaes reeahirã a <lSCOlha do im
assemb~ gmU~ GO im~ a f)f'()~-O per<1dor.
~.. ttte julga. ~~'osa.. ~ mil Q.,lm~ ~ « Att.10l. Depois da ptim~ira organisa~.ào do.se
pede Q, ;:Stia .v'agesfude Imperial se digm 00... a $Na nado, wdas ~s \'llt3ncias s-eroo pr:eenchid~s por no
M~o.':-E ao senado inoormarâ nestes termos:- llle.lçiO do lmper:l.dor. a qual reeahirá sobre lista
.(~ dos deptLtMos ta: setenfe ao ~d() que tem· tripllce da sala dos deputados.
OdoplodoGSttaproposiçào &c•••••• relatil:l1 á...... «Arl~ 102. Podem ser eleiWs pela sala dos depu
o 'lttul le:ndirigid() a Sua JIagtslade lfllperial, pe. lados todos os cidadãos brasiletroS cfuvid3lUente
diMo a $~ ~ccdo.· qu~linead~ par:\ ~nauores.

\'( Art. 88. Se porem asaladosdeputadosnãoado- (t Art. 103. Não tem obrigac.io a sala.dosdepul3.-
ptar iol.eir.amenle a {lroposi~.ào do senado. lUas se dos do restril1glMe n'esb. eleíção a divisão alguma,
tiver allerado olladdu:ionado, tomará a en~ia-Ia ao ou de pro\-ineia. ou outra qualquer.
senado com a formula seguinte :-A safa dos dtp.... tl Art. lOi. A indemnidade dos sena.d~s. em·
lados tnt'Qa ao seMeio a SilO proposição• ••••• rtl12- quan\o a tiverem, serâ superior á dos deputados.
tica (I•••••• com as tnletldã$ 011 addiÇÕt!siutltas. e ~ Art. lOS. <n prlnci~ da~ imperlnl são se
pttl-SO 9u~ com ~llas te'l~ lugar ~dir 00 i'"perador Q nadores. por direil.O~ e teràó assento assim qUe che-
Sdflccào ~mpenQ4. garem a Idade de 25 annes. .

(t Art. 89. ~as proposbs. que, tendo-sooriginado ~ Art, 106. Nas propostas do imperador. da sala
na sala dos dcp\l\3.dos, "Ol\ão a clla CQm emtmdas dos doputadG~ e no.s ~e começarem no mesmo
ou addições do senado. se as appro\\l.rcom eUas, se- senado. seguirà este o lormulario t'Slabeleeido nos
guirà o que se determina no art, g;. nrls.84, 85, 88, 87, ss, S9 e 90, COUl a ditie..-ença

«: Art. 90. Se a saln dosdcl?utados nào :lp~roval' de dizer-senado-em vez de-sala dos deputa-
~semendas do senadool.! asaddlçôes, ctoda\'iaJulg;lr dos -c assim iuversamente. . .
que o p~leeto é \'anbjoso, poderá ~querer por uma «: Art, 107. E' da al.Uibuiçào exclusiva da scnada :
deputa~,ao de tres membros li. roumao das duas salas. tt 1. Conhecer dos dcllclos indh'iduncs commetti-
~ ver se se ac~o~a e~ nle~t1?,result:ldo com,?um. e dos pelos membr~s da familia imperial, ministros de
neste caso se Iara li dita. l'eumão,no local do senado, estado, conselhmros pri\'lldos e senadores; \) dos
e conforme fÔr 0, resultad~da dlSPU~ f!lvora\'el, ou delictos dos deputildos dur:mte tao sómente li te-
desfayoravel, aSSlm dceahirá \)u segulra eUe () de- união da assemtlléa. . .
terannado no ::rt• 8'7:. " . « II. Conhecer dos delictos de respo~sabüidade

«Art. 91. E da prmltlva aurlbmçao da sala dos dos ministros de' estado c conselheiros privados.
deputados: . . . . (l UI. Convocar a (l.ssembléa na morte do. impera-

(l I. Decretar que tem lugar a accusação dos mi- dor para: eleicào de regencin, nos casos em. que eUa
Distros de esta.do e eonse\heiros privados. . tem lugar. quando li rcgencia provisional o nào

(l lI. Requerer ao imperador demissão dos minis- faça.. ,
tros de' estado, •que' parecere~ ,nocivos ao bem «Art. 108, No juizo dos crimes, cuja .3CCUsaçàO
publico; mas semelhantes requlslçQes devem ser não pertence á sala dos de:{lutndos, accusarâ o pro
motivadas, e ainda assim pode a ellas nào deferir o curador da corôa e soberama nacional.
imperador. •. «Art. 1'09. Em todos os casos em que osenado se

« lU. Fiscalisar a~da.çào e emprego das converte em grande jurado, poderâ cli,amnr para lhe
rendas publicas,. e tomar c9n~ aos empregados a~sistiros membros ao tribunal supremo de cassa-
respectivos.' çao! que lhes aJlProuver, os quaes, porém, ~spo~-

SECf'tÀO 111 darao ás questoes que se lhe~ fizerem, é nao terao
«. y. voto. .

tt Do SeMM . tt CAPITULO li
u.Art.92. Osenado ecomposto de membros vi- tt nOlMPsnÂnoà cOMO RAMO DE LÉGISL.\TllRA

talicios. . . .' '.' . . . . . . '... . , , . .
lt Art.. 93. O numero dos senadores será metade tt Â:rl.110. O imperador exeree a proposiçãoqlle

dos deputados. '. :' '.. ... .' . , lhe compete na confecção das leis, ou por .mensa~
'« Art. 94:. O pres1dente do senado contmuarã por gem ou por ministros commissarios., . .

tÕdo o tel%jp.o da legisllltlira. . .... .tt, .t\.rt..,~ll."Osministros commissario~ podem as-
« AtL. 95. Seránoçomeço de cada. legislaturaes- sistir e discutir. a proposta, uma .v~ que as com

colhido pelo imperador d~entre,tres, que. eleger o missQes na maneira jn dita tenhão daM os seus.
mesmo senado. relatorios, mas não poderão votar.
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«Ar.t..l~,Para. ~çã()~()ppGSiçà\)oosan~ól~« IV. Os aetos especificaàos nos ~«, 91~

~~;) ~ P~ remem.dosaó impendor por 107, U~ 115 e 2.'71.
uma depu.ta~() de sete memb~ da Sala que por T1TtJLO V
ultimo os tiver appro-vado, e trai) dous ant()gl;a- c
llhos asslgnados ~ló presidente e dOllS secretal'lOS . ..Das e!.elÇÕ0S .
õa sala que os ~nVl~. 'tnt'> A_ 1 ,_ _. .

« Ar\. 113. No caso que o imperador recuse dar « Art..~~ e e1roes sao mdirectas. elegendo a
o seu. consentimento, esta deMgaçào tem só o massa dos cidadãos activ~ aos eleitores. e os elei
~ito suspensl'VO. Too.3os ~:vezes que ~ duas le- rores a~4epntados, e ~almente aos senadores
gislatlll'as, que se seguirem aquella que trrer appro- nesta prl.W.elra orgalllSaÇá.o do senado.
'Vad~ o nroj~ tornem succesivamente a apresen- «Art. 123. São cidadãos aclivos para VOlar nas
tal-o nôs mest'.lOS t.ermos, entendeNe-ha que o imo- assembléas primarias ou de paroehia:
-peradol' tem dado ~ sanCÇào.. « I. lodos os brasileiros ingenuos e os libe'MS

('( Ar\. 114. O lmperadoré obrtgado a dar, ou nascidos no Brasil.
negar, a sancção em ea.da decreto expressamente « Ir. Os estrangeiros naturalisados.
dentro em u.m me%, d~polS que lhe fOr aprose,ntado. « Mas tanto uns como outros devem estar no gozo

li: À.rt. U5. Se () nao 6:zer dentro do mencionado dos direitos politicos, na conformidade dos arts. 31
praso, nem por isso 4eixa~õ os decre\os-da assem.· e 32, e ter de rendimento liquido annual I) valor
bléa geral de ser, obrqta\orl~" apesar de lhes fallar de Cento e cincoenta. alqueires de farinha de man.
a sancçào que e:t~ li. eonsbtul@.O. . dioca, regulado pelo preco médio da sua respediva

« Art. 116. Se o lmp~ra~or adaptar o,proJect~ da Creguezia. e provenientes"de bens de raiz. commel'
assemhl,sa geral, se \)xpnmlrá pela ma~elra seguInte cio, indusu\a ou artes, ou sejão os bens de raiz
-o imperador COflSC?llt-, se o 11.:10 app~~r, proprios ou foreiros, 011 arrendados por longo
se exprimirá deste modo-o imperador c~amtMrá. termo, como de nove annos e mais. Os alqueires

li: Art. 111. Os Jlrojectos de lei adoptados pelas serão regulados pelo padrão da capital do Imperio.
duas ~las, c pelo Imp(!rodor, n~ caso em que é « Art. l24. Excepruào-se:
p~cL~ a sa:l~o impen'!-t, dclXllS do promwg:.dos «1. Os menores de 25 nnnos, nos quacs se não
ilcao sendo leiS do Imperlo. , comprehl'ndcm os casados o olUciaes militares que

« Art. lIa. A formula da promu~ação será coo· th'erem 21 annos, os bachareis formados, e os cle.
cebida nos seguintes termos: -D. li. po~ graça de rigos de ordens sacras.
Deus e acclamllção uDauime ~os po~s, Imperador « 11. Os filhos familins que estiverem no poder e
e defensor perpetuo do Brasil : fazemos saber G. companhia de seus pais, sa1\'o se servirem omcios
todos os nossos subditos, qu~ a a~embléa geral de- publicos.
cretou e nós queremos a le1 segulDte (a let~ra da « UI. Os criados de servir, não entrando nesta
lei) .. ~Iand(\mos, portanto, a todas as auto~ldad~ classe os feitores.
a quem o conhecimento e execu.ção da ~ferlda lei «IV. Os libertos que não forem nascidos no
pertencer, que a cumprã.o e fação cumprll' e guar- Brasil, excepto se tiverem patentes militares ou or.
aar tão inteiramente como nena se contém. O se- dens sacras.
crebrio de estado dos Degoc~()S ~e .... (o ~a. re- «V. Os religiosos e quaesqu.er que vivã.;) em com.
partição respectiva) a faç;l lmprumr, pubhcar e munidade elaustral, nào se comprehendendo porém
correr.. . nesta excepção ,os religiosos das ordens militares,

~ Art, 119. 'Referendada a lei pelo secretano com~ nem os secula~lsa.dos. _
patente, e seUada ,com o seno ao.estado, ~atdar- « VI. Os caIX~lroS, nos quaes se nao comprehen-
se-ha um dos origmaes ~o archlVO publico, e o dem os guar4a-hvro~.
outro igualassignado pelolnlperador, e ~erendado « vn. Os JornaleIros.
'Pelosecreta~io com,petente, será remettldo ao se· « Art. 125. O~ que _não pódem votar nas assem-
nado em cl)Jo a:rch\vo se guardarã.·.. bléas de paroçhia, nao·. pódern ser membros de

«Àrt.l20. As leis independentes desaneçãoserã{) autoridade alguma electiva nacional, ou local, nem
publicadas com ti mesma formula daqueUas que votar para a sua escolha. , , _
aependem de sancção, supprimidas porém as pala- « Art. 126. Podem ser eleitores e votar na elelçao
vra.s-e nos queremos. dos deputados, todo,s os que pódem vo~r nas as·

A t. 121. Não precisão de sancçào para obri- s~mbléas ~e Jlarochta. contanto que tenhao de re.n-
« r. t Ctuintes da assembléa geral e suas dimento hqu~do annua! o valor de d';lzentos e em-

gare1 m~ os ac, ,os seo . . • .. cocnta alqueires de farmha de mandioca, regulado
sa as. . .. . .... . .• _ . _ . pelo preço médio do lugar do- seu domicilio, e pro-

«I. A presenteconstitUl~oetodas as alteraço,!lS veniente de. bens ruraes. e urbanos de raiz, ou
eonst.it.llcionaes, q\l.e para o futuro nana se possao proprios, ou foreiros" 0';1 arre~dados por longo
fazer. . . , .' ,termo, QU deeommerclO, mdustrla, ou artes; sendo

« ll. Todos os decretos desta assembléa, alUda os alqueires regulados na fórma já dita no art. 123
em materias regulamentares. . . . $ n.. .. ' .. .

n lU Os acrosconceroen.tes: (( Art. 127. Não pó~em ser ele1~ores o~ libertosem
. "A' r" \ ' r de cada uma das salas. qualquer parte nascldos,. embora tenhao patentes

.« 1. • po l~all! erlo. d d us mem.. militares ou ordens sacras.
«2. A verlficaçao dos po eres os se. ..' .«Art. i28. Todos' os que pódem ser ~léitores,p6-

bros· presentes. _ . , . . dem igualmente ser membros das autoridades locaes
u.3~ ÀA: ilnt~mti'aç:i:dd~~;U~~?;~~ ou eleitos. elecÚvas, oua~~inistrativasj 011 municipaes, e
« 4. egl rol e 1: b rego da: votar; na sua elelÇllo.,' .."
,«5. Ao resultado do exame .50 re o em~os dos .« Art 129. Pódem ser nomeados deputados Da-

força. armada pelo·po~~~ executivo, nos· ter .cionaes todos os qlle pódem ser eleitores, comtantoarts. 231) 232, 235 e _.
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que~.'-, 25.-atmos de i~ade~ ~jãoproprie~~s,J «ID•.Pro.eadia:r:a~léa geral.•
ou foreIroS de bens de ratz ruraes' ou' urbano~' ~u " «'IV. 'Promulgar aS leiS em seQ nome,'
~~eiros ilor l~ngn ~~,~e ~s d~ raiz !'U.'"aes,,;~ V. Pro~tlsbeJie1lctos.ecclW.asti.coseempregos
Ou. ...unos ae em.balCa~ <l1l ae fabncas, e qual- ClVlS,'que nao forem electívos,ebem assim os mi
gne:r estab~lecimentod~.industria ou ~e acçõ~ n,o lita'res) 1udóna :conformidade ,das leis queregtt
})anco naClonal:, donde tirem um ~~Emto li~- larem os,ditosflOvimentos, pedénd(),sl1Spen~er ''C'
do~ual,eqUJ.yalente ao ~or de quinhentos 81- removeres' etDpregadosnos 'casos, -e pelo modo.
qumres de· farinha de mandioca. reguladepelo que as mesmas leis marcarem. :
~médio dopaiz em que habitarem, e na co~'.({,VI. Nomearembaixadores:e maisagentes diplo-
fonirl.dade dosat".s. 122 e 126, quanto ao paàrão~ maticos.' , " '.",'
, ., ex: A:r~. ISO. A~sar de terem as qualidades do - ~« vn. Conceder remnneraciies~ 'houras e distine-
art. 129, sào excluidos de ser eleitos:, ' Ções em recompensa de servícos, n8 conformidade

t< L' Os'estrangeiros naturalisados. porém, das, ,leis ,e precedendo'a _ap~rovação da
« II. Os criados da casa imperial. ' , ' a~bl~a gerai, se as remuneraçoes forem pecu-
tt ID. Os apresentados por fallidos, emquantose m~-W ;' .

nãojustificar que o ~odeboafé.' . ' ' ~ , . . .A:graclaro~ eondemnadc~pexdoa~d.o eD2
''(t !V•.espronunCladospor qualquer cnme a'que to~ ou nunorando as penas, excepto aos mlDlSlrOs

as .leis'imponbão pena maior que seis mezes"de de estado, a quem poderá sómente perdoar a pena
pmsão,. ou degredo para fóra da comarca. de morte. ' , '. .

(f V. Os cidadãos brasileiros nascidosem Portugal. lt IX. Decla!'~ a guerra e fazer a paz, p'arhCl-
se não tiverem 12 annos de domicilio 'no Brasil. e pan~o á assembl~ ~raI todas ,tlS communu:açôes
forem casados otl viuvos de mulher nativa bra- queJuk&r compative.tS .com os mteresses e segu·
sileira. ran~ do Estado.

« Art. 131. Pôdem ser eleitos senadores todos os u. .X.~azer'tra~'d.os de alliança o~ensivos on de-
que podem ser deputados, uma vez que tenhão 40 fetlmos, de sub~uiio e commerelOi 'levando-os
nnnos de idade, e tenhão de rendimento o dobro do porém. ao conheclIJl,!,nto da assemblea geral, lo~
re!ldimento dos deputados, proveniente das mesmas ({Ueo mteresse e segoran~ do Estado o 'permlt..
o~ns e tenhão de mais prestado á nação.ser- tlre~. Se os tratados conclwdo~ em tempo d~ p~%
ViçoS relevantes em qualquer dos ramos de ln~ conuvere.m cessão ou ,troca de parte do t~rflton()
resse publico. ' . ' d~ ~pm?,oa deposses5ÕeS.a que ,o Imp,ano te~!ut

lt.Art. 132. Os que 20dem ser eleltos deputados e diretto,nao,poderãô ser ratificados sem terem Sldo
senadores, podem tambem ser membros lias auto- approvadospela: assernbléa geral. , , '
ridades locnes electivas e votar nas eleicoos de « XI. Conceder ou DegaI' o'seu beneplacito aos de.-
todas as autoridades locaes e nacionaes.· cre~os dos C<?n~il!os, letra~'p~ntificias e lJl;!aesql1et

lt Art. 133. As eleicões serão de quatro em quatro outras constituiçoes eceleSlasticas,' que se naO oppu..
annos. • ,'zerem á presente cODStituição.' "
_ ({ Art. 134. Fica ao a!'bitrio dos eleitos o aceitar . cc XII. Fazer'executar as leis,'exDedir decretos,

ou recusar. ' instrucções e reglilámentos adequados' a,"este fim,
_,Clt ;Art. 135. Os ci~adãos ~e todo? Brasil são ele-: ~ prover li tudo o que fôrconcernen,te ~ seguranÇll
~V8lS~:n cada,distr:lcto ele~t~~al, ainda quando ahi Interna e 'externa na· fórma da constltwção.
nao seJao nSSCldos ou donuciliados. \I XIll. Nomear senadores no caso de vacancia na

<t Art. 136. Onumero dos deputados regular-se-ba !órmll do art~ 101., ' ,
pela população. ' , ' Art l.in 'O Im d '

<t Art. 137. Uma lei regulamentar marcarã o modo ,« : '.tU'. "p~ra ,or,antes de ser acc1amado
ti, dI· - - d d ."d á prestara nas maos do, presldente do senado, reu-

pra co _as e elçoes e a proporçao os epu... os !lidas as duas sá1aS 'd1;\ assemhl~, geral, o seguinte
popula,~o~ , , Juramento-luroma~~.1Z religaào,catk.olica apo~

4l'lrlnl'iUã.0 :wn" tolica romana,elZ ,integridade ,e indivisibilidade
Cl Do poda' e~eeutl"llc,'cu do b1a~~,li! , do Impe'tio, eobsffliar' ,e fazer observar ac6mti-

, tuiçào'poUticá'da nàgào brasileira.'e,as mais leis do
«CAPI.TUtO I Impe'hO, e 'prover quanto em m~m couber, (W bem,

, gera~ do Brasil. . ' ' , " '
lt DAs AmuBUlçõES; REGALIAS 2lURAMENTO' - 'C( ~.l44'., '(), ~e~âeiJ;o pre~uaiptivÓd~ Imperlo
' 'DOIm'ERADOa terá o titulo 'de prmClpe lmperIaIe o pnmogenito'

"« Art. ',lfj8. Opoder exeçutivti é delegad~' ao:ful':' deste o de principe do Grão-Pará, todos' os inais '
parador. ',' , .", , ',,' tétão'O 'de..:.-priricipés;;;";O'tratamento'dó herdeiro

'tt .A:t. 139~ A pessoa d~ Imperador é inviólavel'~, preS'umptivo 'será o 'dé' 'alt.eza" iinperial' '8' 'o' 'mesmo "
sagrllda~, " ", ,;', '"',':;',, será o do principe do Grão-Parã, os outros prin~:

"Cf .Art:.' 140.;Os' seus tiiúlos são: Imperaãor'ede. cipesi terão 'o ,tratamento"de alteza. , '.'.
fénsor perpetuo do,Biasll. ' ,. ,« Art. 145. .A. asseml:lléa'rééonheeerá ó heÍ'deiro' '

({ Art. ~41. O pnperador tem o tra~,eD~,~El- presumptivo da corôa; logo: depoisc 'do .:ge'tl nasci...
M$stade In:1p~n~. , , " : '~' "',', 'ÍI1ento,eeste,:~~mpletando.a;jdadede:18"annos"

({ .A;rt'. 142~'São'attnD,uições dqIlXlperà~or:" '" ptes.tará-nasmãosdio..,.,p..~sidente ,do senádo, .reu~
_«l.,Nom~~demittirlivremente()s~troS.de nidas as duas salas da ass€inbléa geral,"-<l'jura

estâdó'es·eus:{}ODselheirospriva.dos~ ::c"'::·': :::, mento seguinte-lu1"o'lltanter a. religião ca:thoüea,
.'«'n. Convocar :anovaassembléa'geral' ordinana: ,àpostolica:romana,'~ ia; ,integridade einditr.sibili

nô lo dê Julho do terceiro anno' da- legislatura' clede :*,,',lmperio,obSer1J.a.r'lZ :conStit'Uição"polmca.
existente;, :e: ai:, ext1'aordinaria quan'do j Ulgar;'qBe.o da ,na~' brasileira;, 'e, ser'obeâierl-te '(is"ZetS e ~
be.rn:doJinpêrl9~G'eDgB..; ., " Imperador.

- ..>.. '~ • •• \
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(t CAPITULO IV

cc DA !!EN~RlDADE E DIPEDI!lE..'\"TO DO DIPERADOR

Cl CAPITULO lU

« DA. SUCCESSÃO DO UlPERIO

Iapen~trangeira se ~n~ü!i~""á que renuncia a do Im
o.

u Art. 158. O mesmo seentende com o Imperador
«Art.. 146. .A. assemblea' geral no principio de que suçceder em corJa esb:8D.gcira.

cada reinado assignarã ao imperador e á sua an
gusta esposa, uma dotaçãoanDual correspondente '..
ao decoro de sua a1la dignidade. Esta dotacão não
'poderá alteraMe durante aquélle' reinadô, nem
mesmo o da Imp'eratriz no tempo de sua nuvez,
existindo no Brasil.

u Art. 147. A dotação assignada ao presente Im
pwldo~ poderá ser alterada, visto que as cireum
stancias actuaes não permittem que se fixe desde já
uma somma adequada ao decoro de sua augusta
-pessoa e dignidade da nação. '.

a: Art. 148. A assembléa assignará lambem ali
mentos ao principe imperial e aos demaisprincipes
desde que t.iverem sele Dnnos de idade. Estes ali
mentos cessaráõ sóment.e qUllndo snhirem para fóra
do Imperio..

a: Art. 149. Ouando as priDcezas houverem de
casar. a llssomblÕIl lhes lIssignorá o seu dote, e com
a entrega deUe cessaráo os alimentos.

u Art. 15(). Aos principes, se casarem e foremre·
sidir iÓl'a do Imperio, se ontn.'gnrá Dor uma vez
sómcnLo uma quantia determinndn pela nssombióll,
COm o quo cessarãõ 09 alimentos que percobiflo.

a: Art. 151 A dotaçilo, alimentos e dotos, de que
fallão os cinco aTUgos l\nwccdcntes, serão ~agos
pelo thesouro p-ublico, entreguos a wn moriJomo
nomeado pelo Imperador, com quem 50 poderãõ
~atllr as aéçiies o.c~ivas ~ passivas concernentes aos
10teresses clã casa Imperll1l.

cr Art. 152. Os pnlacios c terrenos nllcionaes. pos
suidos actualmente pelo Sr. D. Pedro. tlwú'õ
sempre pertencendo a seus successoros; c a nação
cuidará naS ncquisições e construcções que jul~ar
convenientes para deconcill e recreio do Imperador
e 8ua familin.

(t Art. 159. O Imperador é menor até a idade de
18 annos completos.

a: Art. 160. Durante a sua menoridade o Imperio
será governado por uma regendo..

« Art. ]61. A regencia pertencerá ao parentemais
chegado do Imperador, de um e outro sexo, se
g~ndo a ord~m d~ success~o, que lenha de idade
2S annos e nao seja herdeU'O presumptivo de outra
corôa.

«Art. 162. Se o Imperador não til'er parente
algum que reUDa estas qualidades, será o 1mperio
governado por uma regencio. permanente nomeada
pelo senado, sobre lista triplice da sala dos de
pulados. Esta re~eneia será. composla de tres
membros e o maIS velho em Idade será o presi
dente.

« Art. 1~. Emquo.ntosenô.oelegerestaregencill,
s~r~ o Imperlo governado por uma regencia pro
VIsI.onal ~ompostll dos dous ministros de estado
mll.lS antlgo~ e d:Qs dollS <:o~selheiros privados
tl;mbem maIS antigos, presIdIda pela Ialperatriz
"lUva, e na sua falta pelo mais antigo mimstro de
estado.

cc Art. 164. Esta regencia será obrigadll a con
VOcar o. nssembléa geral, e so o não fizer, o senado
o fará, o qual para este etreito immediatamente se
reunirá.

u Art. 165. Se o Imperador, por causa phisica ou
moral e\"'identemente reconhecida por dous tercos
de cada uma das solas da assemblêa, se impossi
bilitar para governar, em seu lugar governará comO·
regente o principe imperial, se fõr maior de 18
annos. Todos os aetos ao governo serão emittidos
em seu. proprio nome.

Cl Art. 166. Se não tiver a precisa idade o princip~
uAn.153. O Sr. D. Pedro, porunanime accla- imperial, observar-se-hão os arts. 161, 162, ]63-

~açã04ana~o,actualImperador e deíens~r. per- e 164. . .

,p'erla~,?:l'.".reinar.a para sempre, emquanto estiver no Cl Art. 167. Tanto oregente como aregenciapres-
~ :>U. taráõ I) jUtll.mento eurado no art.. 145, accrescen-

,'« Art. 154.. Da meS!l1a maneira succederâ notando-lhe a c,ausula-de entregar o governo logo
..throno .a sua. descendencia ,legitima, ,segundo .a que o Imperador chegue á maioridade e cesse o seu
ordem 'Iegular da priinogeriitura e representação, impedimento. . . .
.pre~er4ldo ~~'. todo o t~mpo a linha. ~nterio~ ás «Art. 168. Ao juramento da regencia pro\isional
.pQster.ipres : na mesma linlia o grão malS prQXJ.!llo accrescentar-se-ha a clausula - de entregar o go
.ao mais.~JIl()to: no mesmo grão o sexo masculino verno á regencia P!!rmanente. .
ao 'feminino, e no mesmo sexo a pessoa mais velha « Art; 169; Os actos das 'regencias e do regente
.4.~~s'P.l~ça. ,_, ~erão em nome do Imperad9r. .

« .Art. lQ5. ·No caso,de exhncçao da dynasuíl do ..~( 4rt., 170, Âassp.mblea geral dará regimento,
.S!:. D. Pedro, .ainda em rida do, ultimo .descen- como'lhe.approuver, ao regente e regencias,e estes
.dente, e durant.e o seu. re.inádo, nomeará a. assem- se conteráõnos limit~s·prescriptos no dito regi
~~geral.,por um ac~o~u novadynastla;. su- lIlento~" 
llmdo esta ao ~ono, regular-s~ha .na f6rma do' :« Art. 1!1. Nem o regente nem a regencia serão·
,~t. ,1540. ,. . . .. , ,responsavels. . ;
.,·u..t\,rt. ,l56.5e ?corôa recahir em pessoa do sexo«: Art. 1'72: Nunca.o regente será tutor do Impa
~, seuJDarj,do não :~erã·par.te no governo, radar menor,.a guatdadecuja.pessoa serácon
nem se intitulará Iinperador e defensor perpetuo,do fiada. ao 'tutor' ..que seu; pai .tiver:"nomeado em
JkasU. ,,.... ..' .. '" . ,', " ·testam~nto. eomtanto' que. seja cidadão brasileiro
" .'~(,Â~",:l5'1,~e 4),herp,eu:o.:do.lInpElnOSl,leeedeti~m qua~iiica~o para senador.; na"ialta: deste 11 ImpOr
_~~~trAAgma.;o~~de~o~e c~rõa estrangeU'a .:r;atrjz,mãl; ~mquanto ~o;.tQfI1,ar a casar; e ial
succeder no Impeno do Brasil, nao poderáW;c.u· tandoesta.,a assemblea geral nomi;lará ttitór"que
,~ar ~~~;Co~~',imas;wrá 9Pçã\)-:; el>ptando seja Cidadão brasiléúo qúalifl.caô.o:pa~,s~nador, "

4



SESSÃO, EM 1 DE'SETEMBRO DE'-18!3 '
ci TI'n1LO "tlII. c TITi1LO· IX

<li Do mi!listel'1o «Do poàeri~&

Cl Art. 1'73. Haverá dift'erentes secret.ariasde es- '.fI. An. 18'7. Opoderjudiciariocompãe.-sede juizes,
tado; a lei designará os .negocios pertencentes a e Jorados~ EsteS por emquanto têm só lugar em
cada uma e o seu numero; as reunirà ou separará. materias crimes na forma do art. 13. . '

<t Art. 174. Os ministros referendaráõosactosdo fi. Art. 188: Ruma lei regulará a composição do
poà~ executivo, sem o que Dão São aque1les obri- conselho dos Jurados, e a forma do :)eU procedi-
gatorlos. mento. , ..

a Art. 175. Os ministros são raspoJisaveis: «Art. 189. Os jurados proDuncião sobre o fae'.o,
e os juizes applicão a lei. '

« I. Por traição. Art 100 ~ 1 . . ...:~
Cl lI. Por concussão. . a . • . • ~m~ el nomeara as uwerentes espe-
<t m. Por abuso do noder le"'<;lalivo. Cle~deJ~es de direito. ~uas gradações. aUribuiçães,

íll ,,- . obngaçoes e eompetencla. .
ex IV. Por exercicio 1 aga! dapoderillegitimo. <t Art. 191. Osjuizes de direito letrados são inamo-

ex V. Por ralLa de execução de leis. viveis, e não podem ser privados do sel1 cargo sem
Cl Art. 176. Huma lei particular e5Jlcciftcarâ a sentença proferida em rasão de delicoo. ou aposen-

natureza destes deliclos, e a maneira (io proceder tação com caUSll provada, e conrorme a l'Ji.
contra eUes. a Art. 192. A inamovibilida.de não se oppõc l\

a Art. 17'1. Não salva aos ministros da respon- mudança dos juizes letrados de primeira instancia
sabiliónóe a ordem do Imperador verbal, ou por de ~uns par~ outros luS~s, como c no tempo que
cscripto. . a lei determlDlu·. . . . . .

a Alto 178. A responsabilidade dos ministros não , ex .Art. )93. Todos os J.m:os de àU'CltO c omemos de
destr60 li. do seus agontes; olla devo começar no Justiça SilO rcsponsavoI8 pelos Ilbus.o~ de poder,
autor immediato d'aqueUe ncto que é objado do o erros que commetterom no elerclclO dali seus
procedimento. empregos., .

.\ t llOKl N- p6dcm "or -1',,;"tros d'es'.do' lt Art. 194, ~or suborno, peito, econclwo, haverá
IX • r. .... ao ............, !oU. contra eUes llC~O pcpular.
11 1. Os Gstrangeiros posto que naturahsados. ex Art. 195. Por ljUalquer outra prevarica~o
(f U. Os cidadãosbrnsileiros nascidos em Portugal, punivel pela lei, nno sendo mera infrncçllo dll

que não tiverem doze l1Onos de domicilio no Brazil, ordem do processo, s6 podo llccusar n pllrte jnte
c nào forem casados com mulher brasileira por nasci- rassada. .
mento, ou doUa viuvos. ex Ar. 196. Toda a creação de tribuDlles ext.rao:d.i..

_ narios, toda a suspensão ou abreviacão das formas,
CI '!'!TaJLO "Wia! á excepcáo do caso mencionado no ân.27 são o.etos

inconstiiucionaes, e criminosos. '
Q Do Clowoelho P,Jl!'lvacllo « Art. 197. O concurso dos poderes constitucio-

tt Art. 180.tlavetú.um conselho lIrivado do impe- naes não legitima taes nctos.
rador composto de conselheiros por ellenomeados, Cf Art. 198, No processo civil a inguiriçãode leste-
e despedidos ad nutum. . munhas, e tudo o . mais será. publico; igualmente

« Art. 181. Oimnerador não p6de nomear conse- no processo crime, porém 56 depois da pro-
lC. d" . . - - nUDCla.

lheiros senão aos cida 1105 que a constltulçaO nao a Art. 199, O cOdigo será unüorme, e o mesmo
exclue. para todo o Imperio.

Cf Art, 182. São excluídos: a Art. 200. As penas não passarão da pessoa dos
({ 1. Os que não têm quarenta annos de idade. delinquentes, e· serão s6 aS'precisas 'para estorvar 'Os
te n. Os estrangeiros, posto que naturalisados. crimes. '. '. ::'! .

. um. Oscidadãosbrasileiros nascidosem Portugal, « Art. 201. A constituição prohibea tortura, a
que não tiverem doze annos de domicilio .no. Brazil, marca·de.f~rro quente, o baraçoe pregáõ, a iDfami~,
e não forem casados com mulher braSlleira por a confiscaçao de bens, e emfim todas as penas cruels
nascimento, ou d'ella viuvos. . ouinfamantes.·· ..' .!.:,

« Art. 183.' Antes de tomarem posse prestaráõ os «.A!t202. Toda aespecie de rigor, além do ne-
conselheiros privados nasmáos do imperador jura- c~~sano para. 8: boa ord~m e. ~!,cego·'.tlaos ~ :pri;.
mento de manter a'.religiãocatholica. apostolica zo~s~_~ca prohiblda, e.a"lel p~a'stla,"c«?ntr!i:
romana, observara constituição e as leis, seremvençao. .' _ ., _. '.'.,' .: ',' ::.
fieis ao imper.ador, .eaconselha-Iosegu... ndo as suas: .....«Ã.r..t. 203.. As_cas~s. ~e prlZa.o serao, s.êguras., mas
consciencias, atte~dendo s6ment~ ao bem danação.:~ommodas, ql1:e na.o sl!y:ao de tormento"' ; '. ~ '_

« Art. 184.. Osconselherrosprlvacios ser&o ouvidos, « A~._204. Serao VISItadas todos~s all~~s ~or.uma
nos negocios graves, particularmente sobre a dec1a- comml~sao. de tr.ez pes~o~s, as qu~e;; mquU"ll'áo s~brl:l
l'acão de'guerra .ou ,naz tratados e adiamento d'as- a legalIdade o~ lllegahdade da prlZao, e sobre o n~or

• blé . '..'r o' . , . ..' superlluo pratIcado com os presos.,: .'" c' _. " ~.

sem a. .' . '" . . '. '. Cl Art. 205, Para este effeito se nomearáõ· -em, .t1:Art. 185~' OprmcIpe unperlal,logo que .t1\:er 'cada' comarcaseis:pessoas' de' probidade~'.íIue
dezOltoannos~omplet~sserá defacLo e '~e .direIto formem. ·áHernadamentea cóm.missão'dos"LVisita:-
mem?rod~ conselho pnvado: os outros p~nclpesda dores.' . '. '. ".
-eaza.lmpenal podem~ser·c~m.ados pelolmperador « Art: 206. Serão eleitospe~asm~smasP,8SS0as
para·membros do conselhopnvado. . o. e maneIra porque se elegem os deputados "e'tlu-
- .« Art'l86: Sãoresponsavei~,os conselheirós.pri- raráõ' em actividàde'om~smoiempoque;a~"Iegi8.-
vadospelos conselhos que derem.j'oppostos -ás lel5, e' laturas. . . .,' .:,0' '.
manüestam:enté'dolosos.· . . cC' Art. 207. A commiSsão de'visita dará: conta
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ás 'salas da assembléa, em· hum. relatorio im
'Presso, .do resultado das suas visitas periodicas, e
solemnes. ..

« Art. 208. A apresentação ,do prezo nunca
será n~<TQda aos parentes e anugos, .salvo estan
do incommunicavel por ordem do juiz na forma da
lei.

pelos~strosde estado das despezas feitas nas suas
repartlçoes. .

« Art. 223. A fiscalisacão e arrecadacão de todas
as rendas publicas far-se-ha por êoniadores,
que abrangeráõ as comarcas que a lei designar,
e serão directamente responsaveis ao thesouro
pnblico~

« Art. 224. Dar-se-ha aos contadores regimento
proprio.

li Da~o «.Art. 225. OjuizoeexecucâoemmateriadefaZen-
daseguirá a mesma regra que o juizo e execução dos

a: Art. 209. Em cada comarca haverá hum presi- particulares, sem privilegio de fôro.
dente nomeado pelo imperador, e P?l. eUe ~o- « Art. 226. A constituicão reconhece a divida
vivel ad nutum, e hum conselho presIdialelectlvo, publica, e designará fundõs para seu pagamento.
~e o auxilie.

« Art. 210. Em cadadistrictohaverá hum Su-pre- G TITiJLO DI
sidente, e hum conselho de districto electivo. cr Da tCIl"\'& :u'm=da

« Art. 211. Em cada termo haverá hum adminis-
trador e executor, denominado decurião, o qual « Art. 227. Haverâ huma força armada, terrestre,
serú presidente da municipalidade, ou camata do que estará á disposicão do poder executivo. o
termo, na qual residirá todo o governo economico e qual porém é obrigsdõ a conformar-se ás regras
municipal. seguintes.

« Art. 212. O decurião nãotel'á parte no poder « Art. 228. A força armada:terrestreédividida em
judiciario, quo fica reservado aos juizes electivos do tres classes, exercito de linha, milicias, e guardas
termo. policiaes.

a Art. 213. A lei designará as attribuições, com- tl ..4-rt. 229. O exercito de linha é destinado a
potencia, o gradativa subordinação da.~ autorida~es manter a segurança externa, e será por isso estaci
não olcctivas, e os tempos da reUIDllO. ml.lJlelra onado nas fronteiras.
de eleição, gradação, funcções, e competenem. das u Art. 230. Não pode ser empregado no interior se
oloctivl1s. nào no caso de revolta declarada.

c: Art. 214. Estas,disposiçõesnãoexclu~macre~ção a Art. 231. Neste caso ficão obrigados o poder
do direcções ~eraes para tratarem de obJectos pnva- executivo e seus agentes a sujeitar a exame da
tivos do admIDistração. assembléa todas as circumstanClas'que motivarão a

sua i'esolucão.
a TilTVLO Xli (l Art. 232. Este exame é de direito, e as duas

• Da ta;;cnda =M!lc~ salas da assembléa, logo que tiverem recebido
noticias d'este aeto do poder executivo, reunidas

11 Art. 215. Todas as contribuiÇÕes devem sercada nomearáõ doseu seio, para proceder a exame, huma
anno estabelocidas, OI! confirmadas pelo poder legis- commissão de vinte e hum membros, dos quaes a me
lativo, art. 42, e sem este,estabelecimento, ou confir- tade e mais hum será tirada á sorte.
mação. cassa li obrigacão de as pagar. « Art. 233. As milicias são destinadas a manter a

« Art. 216. Ninguem é isento de contribuir: seguranca publica no interior dàs comarcas.
a Art. 217. As contribuições serão propol'Clona- « Art: 234:. ElIes não devem sahir dos limites

das ás despezas publicas. de suas comarcas, excepto em caso. de revolta ou
tl Art. 218. O poder legislativo reparti~á a con- invasão.' .

tribuicão directa pelas comarcas; o preSidente e « Art. ,235. No emprego extraordinario das mili
conselho presidial pelos districtos; o Sub-preside~_te cias ficão o 'Poder executivo e seus agentes sujeitos
e conselho de districtos pel~s .termos; e o d~curlao ás mesmas regras, a que são sujeitos no emprego do
e municipalidade pelos lDdiv.lduos, em razao .d.~s exercito de linha.
l'cndimentos que no termo tIverem; quer resldao «Art. 236. As milicias serão novamente orga-
n'eUe, quer f6ra..' nisadas por huma lei particular, que regule a sua

«Art. 219. O ministro.da fazanda havendo r~ce- formação, e serviço. .
bido dos outrosministros os orçamentos relatIVOS « Art. 237. Desde já são declarados os seus offi
as. despezas dàs suas repartições apre~entará t~dos ciaes electivos, e temporarios, áexcepção dos·
'os annos,assim'quea ass,embléa estiver reun~da, majores e ajudantes, sem prejuizo dos ofliciaes
hum orcamentó'geral de todas' as despezas pubhcas actuaes, com quem se não entende:a presente dis-
do annõ futuro,· outi'oda importancia das ren.das, e posição. .• .
p. .conta:da· re~eita e despeza do thesouro publwo do , a Art. 238. Terão asmilicias do Imperio ,p.uma s6-
-anno antecedente.. .' disciplina.. . .

« Art. 220. As despezá.s de cada comarca devem «Art. 239.: As distincções de postos e asubordi-
ser objecto de hum capitut(Jseparado ne ,orçamento nação-nas milicias subsistem· 56 relativ~ente ao
geral, e d~~eI'minadas_cada, aIlno,prOporclOnalmente sorvico, e emquanto eUe durar. .. .
aos rendimentos da dita comarca.. « Ãrt. ,240. Asguardas.policiaes são destinadas à

1(: :Art.'221~:Todos" osreridilnentos nacionaes en- manter:a segurança dos particulares; pers(3guem,· ·e
-1raráõ ·Il~ thesouro·Íniblico; excepto os que por lei, prendem os criminosos... _. . 
1lU .autondade competente, se mandarem· pagar .em - . «Arto -24:1.· As.guardas policlaes nao:devem ser
-outras thesouiarías.-'; ,-. : " .' empregadas em.maIS_cousa alguma, ,salvo· os casos
.. 'iArt222:.A::cont;ageral da receita e despeza·de de revolta, ou Invasao. . .,
:éadaann()~.depois de. 'approvada,"se.públicará pela 0« A!t; ~~... As_re~s dadas. para, o.e11!Er-:go ex
iniprensa: o mesmo, se fará com as contas dadas traordínano do exerCIto de linha e milimas ap-
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plicào-se'-ao- emprego éxt.ràordinario das- guardas J' «Art. 261. Esta 'igo.aldadenas. leis- prot..eetoras
policiaes. . . . se.."'<Í ~ülada -peia mesmedade d~~tilidade. ,de~

c: M:. ~.Se as saiaS da assembléa não estive- ma que "Variando !illa. varia proporcionalm.ente à
,rem juntas, o lro:pendor- é obrigado a convoeal-asproteeção. . - -. .' -., - '
para0 exame exigido.' .• «Art. 262. Nas penas aigualdade serásub~

«Art. ~4. -Todo () commandante,otlicial Qusim-nadaá necessidade para~onseguimeiW) do fim de
pIes guarda policial, que excitar alguem para um- seja~o. em maneira que onde 'existir a mesma ne~

crime P.ar.ldepols a. ,denunciar, süfi'rerá as penas eesSldade dê-se a IIl:~~ teL, . .
que aleI impõe ao crune que se provocou. - «Art. 263. A adallssao.aos lugares,_ dIgnIdades e

- ,. «Àrt.24.5. Alei deterDrinarâ cada um anno o empregos publicas,_ será: igual para todos, seguudo
-numero da forca armada e o modo do seu recruta- a sua ca~cidade, talentos e virtudes tão sómente.
mento.· -«Art. 264:. li: livre admissão é modificada pelas
'« Art. 24:6. Haverâ igualmente umaforça mari- -qualificações exigidas para eleger e ser eleito.
tima -tambem á disposição do poder executivo e su- « Art. 255. A constituição reconhece os con~-
jeita á ordenancas proprias. ctos entre os senhores e os escravos; eo governo VI-

Cf Art. 24'7. (js omciaes do exercito e armada não giará sobre a @ua -manuteneão.· ,
podem ser privados das suas patentes senão por sen- «Art. 266. Todas as leís' existentes contrarias ã
tença proferida em juizo competen~. . letra e ao ~spirito da presente constituição, são- de

li Art. 248. Não haverá 'generalissuno.em tempo nenhum Vlgor. - -
de paz;

«Art. 249. A forca armada é essencialmente obe- 41 TiTVI.O XV
diente e não póde sêr corpo deliberante. "Bc qae é eoaadcuoloDaI e.ec~ l'ev!~Q

fi '!'1'!1J1LO DIl1 li Arl. 257. E' só constitueional o quediz respeitá
• Da iDStrucçâo pabUea, escabeleelmevatos de aos limites e attribuições respectivas dos poderes

Cl eaI'Idede, easas deeo~àoe trabalho politicos e aos direitos politicos e individuoos. _
«Art. 268. TudoQ~ue nàeécl>ustiU\cional p6de

« Art. 250. Haverá no Imperio escolas primnrias ser alterado pelas legislaturas ordinarills, coneor
em~a tenno, gymnasios em cada comarca e uni- dando dous terços de cada uma das salas.
versidades nos mais apropriados locaes. u Art. 269. Todas as vezes que tros legislaturas

« Art. 251. Leis regulamenta'ros marcarãõ o nu- consecutivas tiv~rem proferido um voto pelos dous
mero. e constituição desses ut.eis estabelecimentos. terços de cada scla para que se altere um artigo

«Art. 252. E'livreácada cidadão abrir aulas~a constitucional, terá lugar li revista.
o ensino publico, comtanto que responda pelos cc Art. 270. Resolvidall revista,oxpedu·se-hll de-
abusos. - - - ereto de convocação da assembléa de revista, o qulll

IX Art. 253. A assembléa terá pal'ticular cuidado o Imperadorprom!!lgará.
em conservar e augmentar as casas de miserico:rdia, cc Art. 271. A assembléa de revista serlÍ de uma
'hospitaes. rodas de eXllostos e outros estaboleci- sala só,iguai em numero aos dous terços dos mem
-mentosda caridade jaexistentes e em fundar bros de ambasdS salas e eleita como é a sala dos
novos. - deputados..

uArt. 254. Terá igualmente cuid!l~~ de~ares~a- «Art. 272. Não se occupará senão àaquillo ~a
belecimentos para a cathechese e Clvilisaçao dos m- que foi convocada e findo o trabalho dissolver-se-ha.
-dios, emancipação lenta dos negros e sua educação «Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1823.-Antonio
religiosa e industrial. Carlos Ríbei1'o de Andrada Machado e Sil-và.-Josi

« Art. 255. Erigir-se-bão casas de trabalho para llonifacio de Andrada e Silva•...,.Antonio Lui;; Pe
-os que não a:chãoempregos; e casas de correcção e 'feira da Cu11lb.à•....;;Ma'iWel Ferreira @ Cama.7G de
trabalho, penitencia e melhoramento para ~s !adios Bit'tencourt e Sá.-PedrQ de ArGujoLima, com r~
e dissolutos de ume 011\1"0 sexo epara os cnmmosos triccões.-losé Riearàcr -da -Costa· Aguiar de An-
condemnados. drada.-Francisco M1J,niz Tavares.)} -

li TiTlJL& Xfll ACàbada a leitura, decidiu-se que '~e imprimisse
'__o ~rojecto com urgencia; e foi encarregado o

11 Disposições~ ~ Sr. Ferreira _de Arailjode rever a impressão.
- - - O. S1\. .. PRES,a'1)ENTB deli..para -à -ordem. do dia :

« An.25\3. A cOllstituicão facilita a todo o es- L~_ A eleição. da mesa;: 2.~-,Os douspareceies adia;'
tran~ir? olivre !1ccesso:aó :!J;nperio; se~ead{)Sdas com1fÜSsões de: f~eDA~-,e::legiS~ção; 3.0 A
h~ltalidade, a liberdade ;~lvil e a.acqlllslçao dOSindi~o ,adIada..do Sr_..,~r~n~sco ~arnelIO.
direitos, politicos. .. _ _ . _. _ _,~
--<"Art. 25'7. As leIS doimpeno sóvedaiáoos.a.ctos Levantou-se a sessão ás 2boras e meia da tarde~

que prejudicarem ã sociedade, ou iInmediataou ~Mano~~ José de Souza França,SecrEltario. -
mewatamente. - . .

« Art.. 258. O exercieio'dos direitos individuaes
não terã ,outros limités'f,Jue.~sejão os cneeesSarios -RESOLUCOES' DA -ASSEMBLÉA
]Iara 'manter'.e:>~s 'lndi~s-na -pos~e;e. g-oso PAU CAETA~O ';lmo _-:DE .~,_:l M~riENEGl\O
'(los'mesmos direltos;'tntlo -porem ,subõrdinado ao . _ ' _ -.. , - ,
maior bem da socjedade." - _ - - 11lm.eExm"Sr•..,..A.-assembl~ageralcons.tituiJ1te

'0: Art. '200~ S6âJleicampete determiAar-estes li- elagislativa dO lmperio doBí"az~ sendo-lhe 'pre
mítes'nenfiuma"auwrldadesubordinada ~poderá sente o parecer da commissão deleçislaçãosobreo
fazer.' ' . -' - ,le<,NeJ:~nto<de )000 José Martlns:P~lo,na.
-,: ,,«Ar.~ <200. .A.lek.sem. i~uahpara tQdos,quer pro-- ,preso-na. !for.t:aleza,-~ ~"'í!raJJ!ie .ad~tos,em
~a'''i.JÚercastigne~-' ;.~l:le~l~oSer ad!J:tit.tido -a ~ustüica~separa ser
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PARA. JOÃo VIEIRA. DE CARVALHO

PARA ANTONIO Jo!>É TEIXEIRA DE CARVALHO

Â assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brazil manda participar á V. S. que
deve vir quanto antes tomar assento neste augusto
congresso e ter parte nos seus gloriosos trabalhos
como deputado iJ. mesma assembléa pela provincia
de Goyaz.

Deus guarde á V. S.-Paço da assembléa, em
. SO de Agosto de 1823.-José Ricardo dG CostG
Aguia1' de Andrade.

Na mesma conformidade li Cypriano José Barata
de Almeida; Francisco Agostinho Gomes e Felis-
-berto Calde~a Brant Pontes. '

. ' ,
Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte

e legislativa do Imperio do' Brazil, approvando o
parecer das commissões de guerra e fazend1l sobre o

'omcio ,de V. Ex. de 23 do mez passado relativo ao
destino que deve dar-se ás tropas; lusitanas que se
ãehão apresad~s n~s.provinCia:sàa Bahia e Pernam
buco:: manda.partIClpar ao governo que tem resol
vido que as referida~ tropas partão quanto antes
-ll"!l'll Por.tl1galt~das,Juntasou separadas,- prestan~o
~nramentodà nao tomarem armas contra a nacao
-bràZileira;a,cujo. fim autórisa a meszna assembléa o
governo para fazér as despezas necessariasda ex'"
p~ç.ão.,.legalis!iJldQ-se es~a,sp'elomodo mais ~?n

'l:ení~~t~',',p~a.,que e.lD temp'~, compe.tente se eXIJa. o
:se~ _p.!l~lpIie,D:to..d~gove~o.de ,Portugal. O que
.V•.,Ex."levaráaoconheclDtento de Sua Magestade
lDi~ériat';I';';" ..... .,'.' ",-'-" .
:.' ,~~uS~lÜ'd~XV~ :EX'.:;"Paçõ' da assembléa, em
'P' lo'de', Se'terilDro de.l82S.4<lséRiCaido 'dG Costa
Agut~r:,4e"~túi1'adif.~ ", . \"., ,

--solto, declarandQ-se-llie a culpa para entrar em li-I - Sessão em. 2 de Setembro de t8~
vraIn6!lto: manda pm.:l.icipar ao. govern.o ,9Ue tem - PRESlDE:'iCiA. DO SR.. BISPO CAPELLÃ(H(ôa
resolVIdo que o referido reo seja remettido para ,
esta eôrte, esteja ou não ~rminadoo processo; de- Rtlunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
vendo no Ultimo caso ter a mesma côrte por home- manhã. fez-se a chamada e acharão-se nresentes 69
nagem até ã ultima decisão judicial; erecommenda fultando com causa os Srs. Araujo Gondim L()pe~
ao mesmo ,tempo ao governo que faça verificar a Gama. Ribeiro de Rezende. Andrada e suk. RQ
responsabilidade das autOridades judiciarias ou de drigues de Carvalho, Carneiro de Cam~os. Sil.eira
quaesquer outras,. pela prisão ou retencào arbitraria Mendonça,- Nogueira da Gama, e Carneiro.
no ~o de se verificar~ Oque V. Ex: levará ao co- O SR. PRESID&."ITE declarou aberta a aessão. e
nhecunento de Sua Magestade InIpenal. lida. a aeta da antecedente foi approvada.

Deus guarde á V. Ex•...,..Paco da assembléa. em OS.
30 de Agosto de 1823.- Jose Ricardo da Costa . R. SEC~~:rA.RIO COSTA AGUIAR !eu o~ seguintes
Aguiar de Andrada. ti~~os do Mimstro de Estado dos NegoClos da lus-

PARA JOAQUIM ALVES DE OLIVEliU, « lllm. e Exm. Sr.-Por ordem de S. M. o Im-
perador remetto a V. Ex., em resposta do seu omeio

A assembléa geral conslituinte e legislativa do ae 29 do corrente, o relJ.uerimento de Josê Antonio
Imperio do Brazil tomando' em consideração os le- Alves Rodrigues, e a mfol'maçiio do ouvidor da.
gitlDloS motivos allegados por V. S. para ser ms- comarca do Rio de Janeiro. em consequencia da
pensado de comparecer neste augusto congresso, ~ual foi indeferido. O quo V. Ex. levará tlG cGnhe-

,resolveu, deferindo,a representaç~o !le V. S•• na cImento da assembléa geral constituinte e ll'gisln.
conformIdade do parecer da commlssao de poderes tiva do Imperio do Brazil. Dous guarde a V. Ex.
dispensal.a de vir tomar parte nos seus trabalhos Paço do Rio de Janeiro, em 31 de Agosto do 1823.
como deputado pela províncJa de Go)'az, sendo sup- ~'aetano Pinto de Miranda .11otltcllt!J1'o. - Sr.
prido o seu lugar pero de,putado supplente o Sr. An- José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. »-Foi
tanio José Teixeira do Carvalho. O que participo remettido Acommissilo de legislação.
á V. S. para sua intelligencia. u lllm. o Exm. Sr.-S. M. o Imperador Ino or-

Deus guarde á V. S.-Paco da assembléa. em ao dena remetta a V. Ex. n consulta inclusa da mesa
de Agosto de 1823.--José RIcardo da Costa Aguiar do desembar~o do paco sobro as representações do
de Andrada. . physico mór mtarino i:leste imporio e seu escrivüo,

para que sendo presente Ílllssembiéa geral consti
tuinte e legislativn, possa eUa fixar aS regras qUB so
devem observar naquella ropilrtiçiio. e al!iviar os
povos do vexame que sonrerão do prc~rito phisico
mór, e seus delegailos. Deus guarde a V. EX. Paço
do Rio de Janeiro. em 30 de Agostu de 1823.-Cae
taflo Pinto de Miranda Montenegro.-Sr. josé Ri
cardo da Costa Aguiar de Andrada. -Foi remet
tido iJ. commissào de saude publica.

«lllm. e Exm. Sr.-Dando conta n junta provi
soria do governo da província da Bahia, em omeio
de 7 do corrente, que nas cadêas daquella cidade
existião sessenta e tres presos, remettidos de Portu
gal para irem cumprir os seus degredos em Aflica
e Asin. UJ;ls por toda a, vída, outros temporaria
mente: e ponderando S. M. o Imperador. que elles
são estrangeiros, que o Erazil deve ser o hnperio
da virtude e não do crime. que a humanidade não
llermitte que sofi'tão maior pena, do que lhes foi
Imposta, e que para serem outra vez transportados
a Portugal, ou a outra parte. são necessarias maio
'res, ou menores despezas :manda':'me participar a
V. Ex. esteobjecto, para que ,levando:.o aoconhe
cimento da nssembléa geral consU-tuinte e legisla.
tiva, ,possa ella tomar a este respeito a deliberação
gue, fdr mais conveniente. Deus guarde a V. Ex.
Palacio .do Riode ;raneiro,em 30 de Agos~o d~1823.
-Caetano .Pinto de Miranda Montenegro. - Sr•
.José Ricardo da Costa:A~uiar de ADdrada~ ';:-Foi
reÚlettido á_ commissào dEI Justiça civil e criminal.
- Comparecerão então na, sal~ os Srs.Carneiro e
Lopes Gama ~ tomarão os seus assentos." _
. Passou-se á ordem do dia que era em lo lugar a
eleição da 'znesa; e procedendo-se ã votação obti
-verão a maioria relativa o Sr; barão de Santo Amaro
com 31 votos. eoSr.Ribeiro de Andrada com 17;
entrãrão·'por,isso em segundo·,escrutinio,.e sahio
eleito o Sr. barão de Santo ,Amaro com 45 votos.

5
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SE!~o-se a elei~o do 'Viée-})!esidente~· e ób\i~ I neces..~rios para nos dL"ig'.rr.los) a e:Qjão-se inior
:ruo a meim-iare1ativa os.St--s. R.ibeiro de Andrada m~~es. E' -por isso que ()tr~~ aI) 'Parece'!' a es-
com 28 votos. e Pereira da Cunha com 24; entr<:i- gwnte ' ' , '
rã.o ~rw.nlo em segundo esçruün\o, ~ sahio eleito 'ltEME~DA
o Sr. Ribeiro de Andrada com ~. -.o\os. ,,' •

O SR ~IL\'A LISBtH. declarou q'- ' se retira'nl por « Proponho que se fWJa das seerebrlas de estado
'incoln~odad() _. o numero dos seus ~mpregados. Q ordenado de cada

. . '_ um. e os emolumentos de cada uma.-Ribtiro de
l)assQu-se â. eleiçàQ dos secrelarlos, e_salurao .4ndroda. »-Foi apoiada.

efI'ecüvos os Srs. Maciel da Costa com 35 \"otos : O ~ lI.. ' •

Carvalho e ~lell() com '34: D. Nuno Eugenio com 29: S1\. -"'l'i,.ll1\A.llA' rtl.\cnADO :7""Realmente. e a~om-
F n de<õ:' Pinbeiro com 16: e supplentes os bros.'\ a deslgua.ldade de venCimentos entro a~ dl1fe-
Ser ao. • P C sta .\ ""'i m 13 rentes setrelarU1S de estado; os dos Ometaes da

rs. M:ua com ,~, e _o .n.e;" ar co '. _ $~.re\aria da marinh", andào por seis mil cruzados,
Entrou em dlscussa~ I) parecer da c~mmls..~o da e os do impelio e justiça não chega0 a ter um ronto

f:lzenda ~obre ?S O~Cll.\eS d~ ~cretar~l\ de \.'Stndo de reis; islo na verdnde não se entende; e por is..~
d?s negoCloS do lmperlo e dn JUstlÇ3~ lldUldo na ses- a instituiçào da caixa geral dos emolumentos me
sao dl' 28 de Agosto. plIl't.'Cl' muito com-enienle, como lembrou () Sr.

O Sn.. MO~"'EStnU :-A commissão reconhece Montesumll. sendo em tal C3S0 necessario que sir
neste ~t\rocer ti. fnlta do meios dl'stes officines de se- "ao 0\1 oID.daes cutnwntivamentl:) em todas as re
cret:lrln, e que por isso ~ nllendivcl Q sun SUpplil'3; partiçõcs, indo os que tirerem menos que fazer em
Dias ao mesmo tempo reSN"'l\ para o futuro ndl'Ci- UmllS ajudar elU outras aos que êStirerem mais C:l.r
sao do negocio. Eu l'on\'enho na I' pnrte. e por regados l.1e trabnlho, ni\'e\o.ndo-se deste modQ os
isso não posso nppro\'3r n 2.' E' llt'cl's~rio qUI' trablllhos como os lucros.
todos oS empregndos publicos tenhilo com qUl' sub- E' cstl' o UltJio dI! 5.'ltisf.uer As qucixas destes em
sistir l' trIUar-SI' segundo Oll lugar~s qu~ occupito, pregados" cuja sor!:c pciorn cada dia, porque O s0
e se estlÍ demonstrado quo l'stes nào t~llllucros 511f- "orno "lU creando sem núcessidado novos omltilles
llciontos cumpro dar alguma pro"id~ndn. d(l gecretnria. como fez li pouco. Bom seria que o

Os requerentes fnUõo na sun petição de nccresci- go"orno ti\'csse mais prudencin, l' nno croassc em
tl\o de ordenado; mllS ('u crdo qllt.\ seUl augmonlar pl't.'gndos sem precisão; porque augmenta as despe
despczns li fazenda publica, se pódo lançnr milo de :llS da nllç{lo com essa gento nova: e convenientoum expediente que produzirll bom 011'0110. EII sei será tnzer-Ihe entender qUI) pilo deve nomear mais
que no mesmo tempo que estes officiaes estao rodu- nonhum o1Ucillllltú quo saibamos os quo são preci
zidos n mui diminutos emolumentos em outras se- 50S e so ft'gulom os :I0US vencimentos.
~tnrills são elles muito n"ultados; faça-so {l!'iS uma O St\. Fl\ANÇ.\ :-Eu volo contra a emenda do
caiu ~eral ,dos emolume~tos de todas o,seJlio estes Sr. MontesllUla e a favor do I,larecer da commissü.o.
tepartldos 19ualmen\0 ~ Vlst~ que. ~dt,\s 19u.\\.l~~n~~ Os emolumontos das socretaruls de ostl1do forilo es
trabalhão: nada ha p~ra mim m~s oxtraorthnnrlO tabolecidos por um3 lei. e os omcincs têm direito 11
do que ,lerem ~ns mUlto ~e sobt'JO e outros nem o eUes, que se não púdA destruir sendo por outra lei
n~cessarlo. C~IQ Sr. eresldente que comesta me- que no;,nmente se regulo; orn n emend:a vai tirar
dlda se reme~eHl desde Jli o Dlal) sem que obste !lue lucros li quem le~itimnlllento os percebe, o é o que
se trat~ dep~ls ~a reio~a ~ral destas SeCreUlrlllS, n~o !?QSSO admiUlr. Vá a~tos o ncSC?cio a unJa com
·como Julgo mdlspensalel. ,t;u fiz a esto fim uma mlSSllO para fazer um proJecto de 101 i o que so póde
emenda que mando â mesa. bem propôr por uma nova emenda.

« EMENDA O SR. ANDRADA MACHADO :-Não me opponho;
antes vou mandar uma emenda plU'll que n commis-

« Proponho que ao parecer da commissão se aug- são apresente esse llrojecto; o que li lei dá, só II
mente o seguinte-ficão -de ora em diante reunidos lei tira. Póde V.Ex. mandar buscar a minha
a uma s6 caixa os emolumentos das differentes se- emenda que ê concebida nos seguintes termos:
'cratarias '{lara que pro rála sejão divididos pelos
officiaes das differentes· repartições.-O deputado.· (t. EMENDA
Montesum'a. »-Foiapoiada. lt Proponho que se deterJIline á commissão de le-

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-Sr. presidente: gisla(}àQ haia de tomar em consideração as queixas
quando aqui se tratou dê nomear officiaes para a dos oftlciaes d~ secretaria, apresentando um proje
'secretaria da assemblea) assentou-se, depois de elo de. lei que Iguale o trabalho e emolumentos de
.discutida a materia. que só tinha lugar proprio t,odos eUes.-Andrada Maehado. ~-Foi apoillda. '
quando' tambem se tratasse <lll organisação gel'a~ de O SR. l.\loNTESOMA :-Á minha emenda está ~_
todas as secretarias) para que todos. osoffimaes di d '. al I d S A dr d '
ficassem com iguaes vencilnentos. e as repartições ju 'ca a prlnClp mente pe a o r. n a a·· -
com Qnumero precisode·empregados para o desem- Chado, e peço por issolicença paril a retirar.';"'Foi-
penho:regular: dos trabalhos; porque é sabido que lhe permittido. ' , .. " ,
umas secretarias têm grandes emolumentos e outras O Sll~ 'ARAUJO LlMA:-Eu apoio a emenda.do
quasi nenhuns; e que' não está proporcionado o nu- Sr~· Ribeiro de .Andrada. pOl'qUe entendo que' $~m
mero de gente ao trabalho respeetlVo.· luiormacõesnão podemosde1il:)erar; riiasparec~me

Eu' fui então. deste voto, e ainda. hoje .s!go o que prepisa mais extens~o. Nós ~àosabeD$Os:sé~s
mesmo a resJ;lelto desta pretenção. cUJa deC!sao'se secretarIas tem os oftlClaes preCIsos ol.tseJemde
·deve reservar.-eom<) dit t,\ parecer paraq\l.a\\.d~ ti.- m,ais; qu,a\é () -regimento'dos emolumentos;.e,qual
'vermos o plano da organisação geral das secreta- o producto do DiaNo' chamado ,.dogoverno;.c\,lja
·rias. Agora se a assembléa julga que deve tratar já' propriedade pertence li secretaria de'guerra. Ve
.disto, conformo-me.; mas procurem-se os dados, nhào esclarecunentos· sobre todos estes pontos. t\
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então se tomará o' negocio na- devida consideração: «4.0 Para: o :apemente terá um secretario. que
Eu olTereco com este fim uma emenda em que ad-: será tambem o do conselho. mas sem .oto, nomead()
dicciono õ que' me pa,reeefaltar na-do Sr. Ribeiro !8Uálmente e~lo Imperador. e amovivel quando o
de Andrada. . - ..' ' . ,,' . '1~ convemente. . .
- .« W!\-D~"" ,,'« 5..0 Tanto o presidente como o secretario terão'

, ",. " , ' . . ordenado, pa,,"O pela fazenda publica da respecüva
« Proponho que se tmJão do governo informações provincia, e designado, por esta Tez pela commissào

sobre o numero dos otliciaes das secretarias que dé fazenda. " " , "
existem, os que São precisos, seus ordenados, emo-« 6.0 O:presidente despachará por si SÓ, -e deci
lumentos com 'o regimento destes,' ~ sobre o produ: .dirá, todos os negocios, 'em que segundo este regi
eto ,do Diario. li:) goterno.-ArauJo Liilla.»-Fol manto. se nào exigir especificamente a cooperação
apolada., '. . do conselho. ,,'

lulgandó-se,disculidaa'materia, foi approvado o « 7.0 Haverã.tambemum:Vlce-p~sldente.o qnal
parecer 'com a eme}lda, do Sr. Andrad!1' l\lachado s,erá o conselhe~, ~ue obti,vel" :Ilalor .numero de
e com a do SI', AraUJO L1ma, na qual se JUlgou com,. votos entre os eleltos para o conselh? .' '. •
prehendida a do Sr.~ibeiro d'Andrada. « ~.o O conselho ~e cada-uma provmCla constara

O S1\ 'EenET RIO "FnANt'A. pediu a palavra e leu de SelS membros, eleltos pela mesma fórma po~a
• :; . A.... '.l' . , se elegem os deplltados á ass~léa. .

por parte da mesn, o segumte.. tt 9.0 Não p6de ser eleito conselheiro o cidadão
« PARECER que não Côr maior de SOannos e'não tiver seis annos.

, " , de residencia na 'provincia. . .. .
tt. Os tres ~udantes d~ porte~o Antor.llo de Al- «lO. Os conselheiros serão substituidos por

~elda. JoaqUim. ~e ?-raUJ~ Dura0 e Torquato José supplentes; e taes são todos aquelles, que obti
Pmto, que s~r\'lrao !ntermamente nesta assembléa verào ,"otos na eleição do conselho, conforme à
desde a sua mstallaça~, c ,que ora devem ser despe- lista geral que dos votados se fizer na ultima
didos p~ra as secretarIas d estado, onde têm os seus apuração. . '
respectlvosemp~egos!.requere~~esteaugustocon- It 11. O conselho não é permanente. Reunir-
gresso uma gratlfl~çao.pccUlllarla do seu t~abalho; se-ba' em sessào ordinaria uma vez cada anno
havendo serem dignos desta conte~pla~o, por no tempo que approuver' ao mesmo conselho ã
terem feito algumadespeza eltraordmarla com o vista das cil'cumstancias locaes. Todavia a primeira
fausto dia.da installação da mesma ~ssembMéi; e reunião será immediata á eleição dos conselbei-
por ser inferior o ordenado que vencerao nas secre- ros.. , ' '. .
unias d'estado, a que pertencem, ãquelle ,de 300$ .a 12. A sessão.ordinaria não durará mais de dous
que se estabeleceu .por está. ass.embléa aos aJudantes mezes salvo se por afiluencia de neg. ocios impor
de porteiro deUa. ,. '. tantes' decidir o conselho á maioria de votos, que

a O~ actuaes secrela!lOs, a .q~em se remetteu o a sessào se deve prorogar•. Mas neste caso a pro-
requenmento .dos suppli~antes,.sao de parecer: que rogacão não excederá de um mez. :
tendo ~nes fClt,O e~ ,ma1s de_quatro mezes, ql1e tem . It. 13.. Além da reunião ordena4a. por esta lei
decomdo. depOls da lUstallaçao ci~assembl~atodo o poderá o presidente convocar .extraordinariamente
trabalho,que ora se acha repartido p~r Clnco em- .parte. do conselho para consultar. o.que lhe pare
pregados, cada ':Im ~os quaes vence m..:or ordena~oc~;,prefei'indone.sta convo~ção aquelles d'entre os
do que elles estlverao .vencend.o pelas suas re.par.l- conselheiros a quem menos mcommode o compare-
ções, durante o tempo de serv1~0 da ·assemblea que cimento. . . . " . .. .
ãUe~~o, merecCil! a contemplaçao de~ta( e qu~ de,._ :« 14,. Igualme~te nasmateJ.:ias da: .competencia ~o
.erao ser despedidos cada um. com 100$ de gratifica- conselho sobrevmdo COusa 'urgente que peça decl
ção que 'vem a ser o que correspo~~e ao. ordenado são, a qu.'alo" pres.ident.e não queira

t
ou não possa

de quatro mezes, computados 8: razao de 300$ 8:n- tomar sobre si,l)oderã o,mesmopresldente convo-
nuaes.decretados aos :actuaes aJu.dantes .de 'P()rteuo car extraordinarlamente toClo' o'conselho. .
d'assembléa. Paço da ,asse.mbléa, em olo de Sete~-: .,~. 15.. 'Em. falta.do ,presid~zi(e,:e ac~ando-se diS
bro de 1823. - Josc .R'pardo: d~ Costa· Agtuat; tànte 'o .vi?e~)?resideD:,te; :()cêlÍp.~: .o lugar d,aquelle
d·A~~rada.~Manoel,J~se d,e SO'l.w", !!ang!f'.-Jose o conselhe:l'? de J?1&lS votos ~epresente fÔ~, o
FehetQ·M: Fernandes~tnhetro. __ L'l.nN .Jose de Car- qual cedera m;lmed1atamente a,.chegada donce
'Valho e .M(lUa.» - FOlapprovado.. .' . ~. pres~d~te,..ou.; .àe olltroCOJ;ls~lh~iro.,qQ.6; 'o exceda

O SR. MIGUEL C~\t.!tION,pOr p~1'te da ,comlIllssa~ em nu~ero4e.v9tos.:. " ,'." ',',._."
de redacção das lels, leu osegulDte' proJecto· de lel « 16•. Em falta do preSldente, Vlce-pr:esident,e e
já redigido segundo o que se vencera, afim de ser' cOIl~~lheir.o~,'a lll'esid.~llcia ser.á,occ.up,ada'pel~ss~p.
sanccionado. '.';plentes~en,~~os, ql,lae~. pre~e~~á se11l.pl'e o de Il\alOr
, . a DECRETO.. .. a9. !le;menorp.J).meroA~. Y.()~~s .~c~~e~~ ,O de m~nos
, " '. '.,.. ....!; .' .'.. votçs.aquelle.queos tlvermll,ls•.. , " .. ~ ,.'

tt A- assembléa geral constituinte e.legislativa do ..•~ ~7."'~m.' fàlta :do'·p'~siden~e;,;:·Y;iée.:llr~~iden\e,
Brasüdetreta. '.... '. .' , " ". conselhell'05 e supplelltes, o p~eSldentE!d~ ',ca~ara

« 1.0 Ficão abolidàs as juntas provisorias de goc' .da, (la:eitaJ s~rvirá de :p.res~de~'t'( ~a-'prov~ncia para:
verno,estabaleêidas nasprovinclas do imperio :do. elpe,dlr a~uell~s.negoclOSj ~e,s8:~:4a.~era- compe-
Brosil pordecretci 'de 2() de Setembro de 1821. . teD<;J.a· ~,Çl :pre~ldente._ ..... - .:. I·· , '.'- :... '.

- «2.(" Será'o go-vernodàs provinciasconfiado pro- .« 18·9_c9~~elho'.na~'~~r.á,o~denad.?,aIgum.fixo:
visoriamente a um presidente e conselho. " ~as.r~u:D.l~es'pore~te~ao.·as'coll~el~e~to§ ~a gra-

, .'« .S.o O presidente .será'·o 'executor e'. ad:nllms~a - tificaçao' ~Iarlapel?te!l1Po que gas-ta.re,~ Juntos,' e
dor da provincia,:e'comotal'estrictamente resp~n- desde o dIa quesahirem à~ suas c~saB e a ellasvol
savàl: .será da' nomeação do Imperador e.amoVlvel tarem,,; ~contandÇl-se ,os dIas: de} .tda :,e' '.vo~ta .peIo
.quando o julgar:conveniente~ , numero,de legoas,segundG' o,reglmento das Jushças.



~ta gratificação'serápagae:d~ada. ·nos~os das suas funcçõ.es.,·a.oitava llarledas' rendas da res-
doamgo5o..... ~ , .,', ..-....~ .. ' .;' .. ' pecüva~rovincia. :" ~,:.~:, , . o'

" «.19. Opresiden,\e:teri, ~ trataInentode e.x~en- «24.. Não.estando 'o' conselho ~unido. o presi
ela e a continenciaque tiver o commendante militar~ dente proverá.. como fôr justo. em todas: asmaterias
O,mesm.o\ra\amento· ~con.tinencia.teráo·e()nse1ho eomp-rehendidas no artigo ~ á exoopcã.o das que ,
reuriido ., : .. :' " '.. ,~ . : ,,,c. trata o n. 13, submettendo depois o que houver

« 2O~ •Nas materias daeómpetencian~ado feito ád~~odo conselho. que immediatamente
conselho terã eUe voto deliberativo e o.pre8ldep.te convocara.' . <'
() :de ~dàde. Nas COD:roca.ções 'po~'eII! que . ~25.T~as resoluç?es tomadasem,m~terias
Dão-seJa:necessai:ia a. sua.cooperaçao"Jeraoos- d~ competencla!1eces~lado conselho. se.."8.0 pu:
conselheiros.conVôcados tão sómente o voto con- ~licadas ~a maneIra segwnte. a sab~: ~ oco~Jho
sultivo. ',' üyer deliberado, a formula da pub!lcaçaO s~ esta.·
,«:21. São'respoosaveispelas'deliberaçõesd?c«?n-7'o~~0resolveu•.••. Se porem o p~ldente
selhoaquelles a quem por seus votos fôr a\tribUldo tiv~ deliberado po~. 'Sl:só,~a ~onfo~da~e do

.o prejuizo de ,alguma resolução. .. ". arügO. p~edente •. a formula sera ,-:,0 preslde~te
_«' '22 .T:ra~se--hã() ,'~eló 'presidente em' conselhotemporan~en~', .ordena: •• ~ Na,soutrasmaterI!lS

tódbs o~ objectos; que demandem exame e juizo ad~ em que é livre ao p~Identeconsultar, ou. naO
ministrativo taes como os segumtes :' - ao ~onselho, a~ resol!Içoes tomad~" llelornesmo
, '. " '" . ...' ... . preSIdente, seraO publicadas no pnm.eu'o caso por
.« ,. Fomentar.a.agrlc~tura:. C?mmerClO, mdus",: esta formula - o presidente ollvido o conselho

tna, artes. salubndade e'c'0.!D,modi!la~e geral. resolveu••• ; e,no segundo por esta outra - o pre-
« fi. Promover aeducaça.o da ~~CIdade. .. sidénte ordena. •• '
'u Ill..~giar sobre os estab~lecunen~s d~ ~-;-. '«26. O governo da força arma~ da 111 e ~

dade.'pnsoes e casas de corre~~. e trabalho. . . linha da provmcia compete ao commandante
',u IV. Propôr,q~ese estabeleçao camaras onde as militar,e é independeme, ao presidente e conse-

deve haver.' .. lho•
.u V... ~ropôr ob.ras nov!18 e concert?s das antigas, . «2"1. Não pl$de porém. o commandante militar

e arb1mos para l8to; cwdando partlcularme!1te na empregar a força armada contra os inimigos inter
ab!3rtura de melhores estradas•.e ,conservaçao das nos sem requisiç~o das autoridades'civis e previa
enstentes.· resolução do presidente em conselho, quando este
.. ti VI. Dar.parte ao goremo dos abusos que notar. se possa convocar, ou do presidente s6, quando não
na arrecadaçao das rendas. " . . seja p()ssivel'aconvocação. -
· tt VII. Formar o censo e estatistlca.da pro'y1DCla. « 28. Igualmente não póde o commandante mi-
, •tt VIII. ,Dar parte á, a.s~em~léa das ~acçoes dasc .litar fazer marchar a2a lirihafóra da provinda sem

le1s e su~e~sos ~xtrao~nanos qu~ tl.verem IUg~, o~e~ especial dopod.ere.xe~utivo; nem fóra do'
nas proVIUClas. . '" _ ' ..,. dlStrieto do seu 'respectivo regunento, sem accordo
. « lX. ~mo!eras mlssoes ~ catheehese «1..0s. í1l- do presídente da pz:ovincia. . ' .

di~s a colon.lsa~o, Q;os estrangelro~, a lll~ora.çao. das « 29. As ordenanças são sujeitas. ao presidente
nnna~ ~ o,estabeleCImento de fabncas IJllnera~s na~ da provincia. a'qu,em .cõmnete tambem fazer o re
'2rovinclas,metalipberas. . . 'd' , crutamento á requisiçàomôtivada docommandante

«X. Cuidar em Ilr!'lI!0yer o bom ~r8tamento ()s· militár.' ' , . . "
e~crav?s e 'propôr arbltrlos para .facilitar a sua lenta « 30.' A m~ri~a. nac~o~al, estacionada nos por
emanclpacao. . ,. . tos dilS provIDclas mantlmas, fica subordinada a~
· .« XI: txammar. annualm~~te a.s contas ~e re- presidente para lhe dar a direcção que' exigir,o bem'

<;'61ta e despesa dos ~onseJho~, depOIS da fiscahsadas e- segurança do estado, excepto q\lando por ordens
pelo corregedor da respectiva comarca, e as do positivas, do ministerio 'lhe fôr o contrario deter-
presidente.'··, . . ' d;: .. , . .
.' C! ~._ ~ecidir tempo~amenteos conflicto~ de, m~3t A:administracãoda justiça é independente
1ll1'lsdlCçaO .entre a:..aul~ndades;. ~as se o contlicto dôpresidente e conselho.. ., _ '
app~cer entre, O: p~e~l~~!1t~t· e outr!l qualq~e~ « 32. Póde porém o presidente em conselho, e de
a'!torldadeser,á.~~~~W.doJ?elar.elaçao. ~.o dis-, accordo· com o cbanceller,oride houver relação,
t!iC&o,' , -, " ".,.' '. suspender o m8gis~do;depoisdeouvido,~isso tão

..«,~. Suspe~d~r, magIstrados ~a ,cqnf0rrm.d~de sómente no caso em." que, de"continuar a servir o
do artlgo 32· e' suspender o coIDJp-a~dan~e .n.@tar magistrado se .possão seguir, motins' e revoltas na
do c.omma!lA.q. _da _f~~~ '. arp1l!'.4aquatl~o, ~~te. ,a provineia,:.e. se não' possa,_esperar r.esoluç~o do Im
CllJlS-ª_:2.l!blica.. :', . ".', " .."', parador. !,felta a· suspensao dará; umnediatamente
·,~.:MY.;~. At~~n.de~ .as~que~a~'!1l~ hRu~,er!3~COáP.l~~; parte pela secretaria da justiça, e remetterá:os,autos' ,
OS.1U:DCC10n.~ps.p~bªc.l?~,-~~1'tI;1en.."qtlan, l-,~ :comprobatorios da urgencia. e,necessidade da sus
berdade de un~rensa,. ~. segll:r?-nça 'P_e~so.al...e ,r~rnet.... pensão ao tribunal competente, para proceder-se
te,)~~s ao.I~pe!ador,:1P,!o~.ad~.s C9~;~~m,.~ncla das como fôr de direito~; " : ' ,',. " .'
~~,~.,pr~s~.din,dO_Q,·,,~c~p~~d~.nte •. ~o .,~o,:~e:, «33. A admin~tt:açãQ e ~cadação da fazenda
S~~IP-as:que~~as:g?J:l.~a.o,pr:esld?n~ •... , '. :.': ", ." puj)lica, d!ls ,proVlnC~~tcontinuar~'~ faze't~epelas-
-.a;·;x.V. ,Determinar pox: finj,:as. despe~~,eJ;traordio; respectivas:Jun~as, as. quaes preSldirá. seg~i:lo a

nari'aS: naó sendo porérii' estas 4et~mi~açõésp~staS lei e' ~mentos ,existentes ;o,mes~o .presii:lente-:
em. ex.e~~~o.,...., (~JIl.p..rreVl.·a .~pp~va~.~o..d.Q]mp~r~d.Ql;' d;a l'roy.incia, .e. :na' sua: fal~. aql1elle .. que·,:o:. subs-,
QIl~to,i'lS o»!~!t~~~~çoElSr~0:~9~se~o serao, tltwr. .' . .; ,;,' .. : (~".' '. ':
o~rig.atoI1.aª- 'ill.~.'.<miUl,.. ..til._' ',' Da..o;ror~Dl, r~yo~~/l.~•. e se: _.~ 34. Opr.esl~e.nte da..proVIDoa p.~S1dirá tambem
~o,oP.P~6!ElJXl.!~s)ejl;,~~~~~~ ..• : ; , ' • ás'Juntas dE! JUStlÇll. onde.,as.lt9uver.." _

Ct2~t' O'conselh~; terá á sua disposição. para as .« 53. Ficão rev~gadas', todas, e guaesquer leis e.
. despezas'ordiIiariàs::qu~ ,demaudar'odesempenho alvarás, cartas reglas, decretos e·ordens,.que em al-
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guma parte se opponhãoao que "Vai determinado.
Paço da assembléa.2 de Setembro de 1823.-Miguel
Calmon du Pin e Almeida.-Lui:: José de Carvalho
e MeUo.-João Seoerianno .Maciel ela Costa.
Francisco Carneiro de Campos. »

Depois de varias observacões, resolveu-se á re
quisicão de alguns Srs. deputados que ficasse
aàiadã a sancção para a sessão seguinte, estando
entretanto o projecto sobre a mesa para o examinar
quem quizesse.
. O SR. 1iuxEIRA.. VASCONCELLOS leu em nome da
eommissão de sauda publica o seguinte

« PRomeTO

« A assembléa geral constituinte legislativa de
creta •

tt 1.° Proceda-se com a maior vigilnncia e nctivi
dade da parte do governo na observallcin dos
estatutos âas academias medico-cirurgicas, e no
complemen,o das fUDcçOes dos professores com res
ponsabilidade dos directores por qualquor omisllào.

tt 2.° O governo proverá toda!! a!! cl1dt'ira!l do
mestres com merecimento o di/otnidado, llllsim
nesta CÔrte. como na cidade da Bahia, IJ no. Ma
ranhão, logo que esta provincia accoda ú união do
Imperio.

ti: 3.° O professor do 5° nnno será o dltlJctor, o o
do 4° anno o vice director.

I{ 4.° Os exames de Iraduzirem na lingull portu
gueza a franceza serão prúvios Ík primoira ma
tricula.

« 5.° Os alumnos que so quizerem doutourar um
medicina e ser oppositores ás cadeiras academicllli,
se prepararáõ parllll primeira maLricula com oxalno
de entenderem a lingua ingleza c a latilla, do phi
losophiaracional, de principios do ll\atholUnticlltl
até á theoria das equacões de 2° grAo, phYNica expo
rimental e geometria, de botanica () do ChUllicll.

« 6.° Havendo nesta côrte cadeiras dos mlJul~io
nados estudos preparatonos na academia militar,
no seminario' e na cidade, nestas aulas, ou ondo
quizerem se instruirM, Cazendo os OXUlnoS roquori
dos perante dous examinadores nomeados pl'lo di·
rector no requerimento de matricula.

I{ 7.° Na cidade da Bahia e no lI-laranhão so
instituiráõ as cadeiras publicas quo faltarem dos
sobreditos principios preparatorios.

« 8.° Sobre as dissertações, exercicios semaDa·
rios, aetos, approvações e ~miss.ão das ca~tas se
adoptaráõ os estatutos da unIversIdade de Counbra,
no que fÔr manca a legislação academic~.
. « 9.° As cartas serão passadas na lingua por-
tugueza. . .
. «10. Os lentes, conferindo entre si, proporáõ
ao governo do Imperio as mudanças qlle Julgarem
adequ~das.

« 11. No conselho dos lentes, presidido pelo di
rect~r~ se fará a escolha dos compendios.

I{ ~. Aos alumnos que seguirem unicamente o
curso dos cinco annos de estudos se passaráõ cartas
de formados medíco-cirurgiões.

« 13. Aos que munidos dos preparatorios pre
scriptos no § 5° deste decret0l.além dos cinco annos
frequentarem mais os do § 15 dos estatutos aca
demicos, se passaráõ cartas da doutores em medi
cina~ pelas qua~s ficarãO habilitados a entrar nas
cadenas academlcas.
, «14, Aos que antes deste decreto têm feito o

curso completodé' estudos, e :E:e achão approvados,

mas sem cartas, estas se lhes passem na f6rma d()
§ 12 do presente decreto.

« 15. Destes e dos que já se achão iniciados no
curso do quinquennio actual. os que quizérem dou
tourar-se em medicina, e ser oppositores ás cadeiraS
requereráõ ao director a matricula dos annos 40 e
5°, apresentando-se examinados e approvados DO.
que se exige no § 50 deste decreto. .

« 16, As cartas se passaráõ gratuitamente a todos
os alwnnos da academia.

('( 17. Os directores remetteráõ todos os annos ã
secretaria de estado dos negocios do Imperio a
relação do estado da respectiva academia para se
conliecer qual é mais florescente.

I{ Paço da assembléa, 2 de Setembro de 1823.-'
Josê Teixeira. da Fonseca. Vasconcellos.-Antoni()
G~nçaJves G0Tl.lide. -Candido José de Araujo.
V,anna. ».-FICOU para a segunda leitura.

O SR. ANDRADA MACHADo:-Sr. presidente, como
s~ vai imprimir o projecto de constituição, e a pra
tica segUida com o que se mand!l imprimir é tira
r~lO-:su .tnntos exemplares .quan~os bastão para a,
dlstrlbulçüo nesla assemblea, qwzera que se desi
gnaMtlO um numero de exemplares que fosse sufli
c!enLu para lazer chego.r o conhecunento deUe a
todos Oll pontos do Imperio. E' bom que se espalhe..
ulllqUllllto nós o discutimos não hão de faltar
OblltlrVUçÚol); muitos disparates appareceráõ, mas
pátlo lambum Ilpparccer alguma cousa que nos
tlirvll.

Consultada a assemblél1 resolveu-se que a mesa
dtJtiditlso sobro o numero de exemplares. A mesa
IlSMl'nLou quo se imprimissem dous mil.

O Sll. RlUmno DE ANDRADA :-Sr. presidente, eu
SUl tlUIl ('SLuIJ10S na ópoca desgracnda das paixões, e·
quo ll\lstn liO transfurma em críme a virtude, e a
virtude vnt crimv, mas nÍlo pensei que chegasse a
tllUto n OUlllll1ill, quo se estabelecesse como facto
provado o tlue nilo ó mais que uma caluronia atroz.

Fallo, Sr. presidente, do. carta inserta no n. 24
do Correjf) do /lia de Janeiro. Sou aUi arguido de
factos quo s6 merecem o meu desprezo, mas tam~
bem sou llCCUSlIdo do outros sobre que não posso
nem dovo calar-me, poraue alacii.o o meu caracter
como homom publico. Diz-se que eu era socio em
uma fabrica de panos de S. Paulo; eu appeUo para
os meus illustres coHegas da minha provlDcia para
que digão se ha em Lal asserçüo a menor apparen
cio. de verdade. Diz-se que Cui coroDel da Coritiba
e inspector de esLradas; eu fui coronel mas sem
Carda, nem tenho serviços alguns militares. Cha
milo-me lllli redo.ctor do Tamoio, e eu declaro que
não concorro de maneira alguma para a publicacão
de tal papel. Fazem-me caboclo; com isso tanto ine·
não importa que digo que oxalá não girasse nestas
veias sangue que não fosse dessa raca opprimida.
(Apoiados.) ••••••••••••••••••••••• : •••••••••.•
Cnega-se depois a mais; diz-se que eu referendei
um decreto com que tirei do thesouro de S. Paulo
oito contos de réis para os dar a meu irmão a titulo
de divida e de ajuda de custo para ir ás Côrtes de
Portugal. que aceitei uma denuncia dada por Me
nezes contra Lapierre, e que o mandei trancar. na
cadeia sem culpa formada~ etc.

Eu não posso .ser indifi'erente a taes ataques.
Como ministro de estado sou responsavel á nação:
pelo meu procedimento na repartição que regi; e
como deputado, vejo maculada a minha honra, e
seria índJgno de occupar este lugar se tivesse com~

6
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mettido taes delictos, ou se estando innocente não tisfaz o coração· de quem deseja o bem da sua
procurasse defender-me e justificar-me aos olhos da nação. (Não se entendeu o resto.)
nacão. .

Êis-aqui, senhores, os fructos da liberdade de O SR. MONrESUHA:-SOU de opinião, Sr. presi-
imprensa mal entendida; porém eu não devo dar dente que não deve ser deferido o requerimento do
agora remedio a este mal, o que pretendo é lisar da Sr. Ribeiro de Andrada. ,
acção competente, chamar a J'uizo o autor dessa Estou convencido que esta assenibléa,o Rio de

d . 'd Janeiro e, emfim, o Brasil todo, sabem quem é o
f=~ ~f'iecue, provada a falsida e, seja pum o na o Sr. Martim Francisco; ninguem duvida da sua

. EUe que falla com tanta audacia deve ter do- honra; todos sabem quanto sáo calumniosas as
cumentos com que prove o que affirma; pois apre- asserções daquelle penodico'; logo para qu-e se ha

. S . I . - d f d de entrar em contenda onde é bem provavel que
sente-os. e eu mandeI pe a repcu:t1çao a az~n.a app~reção proposições muito desagradaveis? A pro
passar esse decreto e essas portarIas, hão de eXIstIr vmCIa de S. Paulo que o conhece desde o berl'o póde
no archivo do thesouro, e eu quero que produza ~
'esses titulas em J·uizo. Preciso para isso de licen"'a e duvidar um momento que taesfactos de accusação

~ são extraordinariamente mentirosos?
é o que peço pelo seguinte requerimento. Diz porém () nobre deputado: _ Sou accusado
• « Requeiro que a assembléa geral constituinte e Como ministro de estado e devo justificar-me, porque

legislativa me conceda a necessaria licenca para nesta qualidade souresp·onsavel.-Respondo, que na
chamar a juizo o autor da carta inserta no ·Correio minha opinião, os ministros de 'estado, emquanto
do Rio n. 24.-Ribeiro de Andrada. » deputados desta assembléa, não são sujeitos a essa

O SR. ANDRADA. MACHADO:- Como tambem me responsabilidade. Ministro de estado responsavel e
entrão por casa, quero igualmente defender-me.' deputadoinviolavel, é contradiccão manüesta.

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-Peco tambem á Se o ministro de estado'fôr ãccusado e conven-
assembléa que se conceda a mesma licenca ao cid() de crimes pelos quaes vá ser enforcado, tambem
Sr. deputado Andrada e Silva porque é arguido em leva o diabo o Sr. deputado, permitta-se-me a ex:
muitos, dos factos. pressão. Portanto, adaptando o systema de poder

Eu espero que a assembléa repare que não. esta- o deputado exercer o cargo de ministro de estado,
mos nas circumstancias do caso decidido do Sr. devemos ad()ptar támbem que a sua responsabili
FurLado de Mendonca. Eu sou arguido como minis- dade s6mente seja effectiva depois da deixar de ser
tro de estado, e nesta qualidade sou responsavel; rel!resentante da nação. Isto é tão essencial quanto

. . d f d l' /, . d' d o e qUe se mantenha no seu posto aquelle que a
Jlreclso pOIS e en er-me, a las sou m 19no a con- nação escolheu para legislar em seu nome e defen-
fiança nacional e de entrar neste augusto cúngresso. der'os direitos dos povos. .

Posso eu ser mais deputado commettendo tão A. que' nomeação 'devemos n6sattender de prefe-
abominaveis delictos? Certamente não. Logo é ne- reneia, á do chefe dó poder executivo ou á da nação?
cessario que appareça a minha conducta, e é para C .. f d
isso. que peço ~ assemblêa licença para chamar relO que mnguem duvida que pre Pore esta segun a.
a jUlZO o calummador. Logo a responsabilidade não tem, lugar, emquanto

durão as funcções de deputado, porque não pôde
O SR. ANDRADA MACHADO:-'- Eu recebi 480$000 por effeitos deIla ser punido, nem sahir do lugar

como receberão os meus collegas, o Sr. Vergueiro, que a nação lhe deu, sem se atacar a dignidade
o Sr. José Feliciano e outros, que se mandarão dar deUa. .
adiantados dos nossos mesmos ordenados, mas essa Não se p6de tambem dizer que dando-se lugar
historia dos oito contos de réis para mim é caso a haver sentenca e sahindo esta contra o ministro
novo. de estado, a' nação o julgaxá indigno do lugar de

OSR. MACIEL DA COSTA fez a leitura do requeri- deputado, porque talvez seja um mau- funccionario
publico e um bom deputado; os homens não são

mento., habeis' para t}ldo, e:a nação que conhece isto dirá:
O 81\. VERGUElRO :-Eu julgo qU'l não é necessa- este homem e um bom procurador meu, eu escolhI

ria a licenca, porque entendo que este caso não está bem, quem se enganou na escolha foi o chefe do
comprehendido no regimento. poder executivo, ;mas:por isso não merece menos a

Oart. 179 diz que emquanto durarem as sessões minha confiança.
não p6de o deputado demandar nem ser demandadQ Emfim, .Sr. presidente, não vejo motivo solido
civilmente, nem ser executado por dividas; .e' por- para se conceder tallieenca; o nobre deputado tem
tanto estou persuadido que até deve declarar-se que bem segura a sua reputação, como já disse, ese a
neste caso sempre poderá qualquer Sr. deputado não tivesse, ainda que obtivesse sentença a seu
cuidar judicialmente da sua defeza. favor não' 'mudaria' a 'do' publico; portanto, voto

O SR. ALENCAR :-Eu levantO-lIle para dizer duas que se não conceda tal lice.nça, porque até nada re
cousas: 13 , que se deve conceder ao Sr. deputado sulta deIla em favor do illustre deputado que a

• a licença que requer, para justificar por meios legaes -requer.
a sua conducta; isto importa em.geral a todos, mas . O SR~ ANDRADA MACHADO::-'7" SOU de opinião con·
muito principalmente a um representante danação; traria. N6s os deputados não somos inviolaveis
2a,que nos devemos congratular por vermos po senãon\ls nossas opiniões; f6radisto um deputado
nossa paiz estabelecida aliperdade da imprensa. é como qualquer outro cidadão; o unico privilegio

Vê-se um representant!'; da,nação ultrajado em que tem é o de não poder ser, demandado civil
um periodíco, e, comtudo, sem· b~scar outros recur- mente, nem executado por dividas durante o tempo
50S que beDllhe podião lembrar, vemelle' pedir li- das sessões. Logo, .porque não ha de usar dos meios
cença a este augusto congresso· pll.ra chamar a juizo da lei para salvar a sua reputacão, e para fazer punir
o escriptor que o ultraja, e defender a sua honra tão desbocado calumniador'1 •.
pelos meios que a lei tem estabelecido. Isto jã sa- , Talvez com o exemPJo. do seu castigo não appa-
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reção tantas indignas falsidades por meio da ím
pren:Ja.
, E' tambem novo' para mim o dizer-se que o

ministro de estado, quando é deputado, s6 está
sugeito á responsabilidade depois que deixa de ser
representante, da, nação. N~o vejo a contradicçé:0
que aponta o illustre preopmante. Se um tal lDl
nistro d'estado fiZer por onde vá ser enforcado o
Sr. deputado, como qualquer outro cidadão; tam
bem o regimento declara que podemos ser presos
por ordem da assembléa, e sem ~lla em flagrante
por crimes capitaes.

Portanto regUla para n6s neste caso a regra
geraI; e tanto que nem precisão havia, a meu ver,
de tallicenca, o pedi-la foi um excesso de delica
deza da parte do nobre deputado. Tenho visto todas
astacticas das assembléas, e ainda, em nenhuma
encontrei esse privilegio de isenção de responsabili
dade para o ministro por ser deputado; e eu até
jUlgo indispensavel que um deputado se defenda
quando em publico vir atacada sua honra com
imputações de ,delictos que o tornariii.o in~igno

deste lugar se o accusador provasse a sua eXlsten
cia. Igualmente não sigo o parecer do nobre preo
pinante quando diz que uma sentença não salva a
reputação do ,cidadão ;é verdade que em geral não
tem a melhor opinião os agentes do poderjudiciario,
mas nem por isso a sentença dada sobre provas
claras deixa de mostrar a innocencia aos olhos da
nação. "
. Creio pois que por honra do deputado por

honra ,nossa, ainda que oregimento o prohibisse,
deveria esta assembléa conceder a licença.

Declarou-se adiada a discussão do requerimento
por ter dado' a hora.

, O SR. PRESIDENTE assignou p'ara a ordem do dia:
lo a discussão adiada da sancção do projecto de lei
sobre sociedades secretas: 2° a discussão adiada da
'sancção do projecto de lei sobre governos provin
ciaes: 3° a discussão adiada sobre a indicação do
SI'; Carneiro. '

Levantou-se a sessão ãs 2 horas' da tarde.
ManoeL José 'de Souza França,secretario.

RESOLUÇÕES DA, ASSEMBLÉA

j>A.RA JosÉ 'JOAQUIJll CARNEIRO DE CAMPOS

Illm. e Exm. Sr. - A assembléa geral, consti
tuinte, e legislat~va do IJ!lperio do ~rasil, te~do
procedido hoje a nomeaçao de, preSIdente, VIce
presidente esecretariospara o mez que decorre
do •dia d'amanhã' até 3 de Outubro: manda com
municar ao' governo que tem ele~to parI!: presidente
<lBarãode Santo Amaro, para VIce-presIdente M~
tim Francisco Ribeiro d'Andrada, para secretarlOs
~ffectivos João SeverianoMaciel da Costa, Luiz
José de Ca.rvalho e Mello,D.,Nuno Eugenio de
Locio;José FelicianoFernandes Pinheiro, e Iara
supplentes ' José Antonio da Silva Maia e Jos Ri
cardo'da Costa Aguiar. O que V.Ex. levarâ ao
conhecimento de Sua Magestade Imperial.- Deus
guarde aV; :Ex;Paco d'assembléa, em 2de Setem
bro de 1823. ~'Jos{Ricard() da Costa Aguiar d'An
drada~

Sessào em 3 de Setembro de f. 823

PRESIDENCIA DO SR. BARÃo DE SANTO' AMARO

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a ,chamada e acharão-se presentes 69,
faltando' com causa os Srs..Andrada·e Silva, Ri
beiro de Rezende, Almeida e Albuquerque, Silveira
Mendonça..,t Silva Lisboa; e sem ella os Srs. Araujo
Gondim, .t'ereira da Cunha, Pinheiro d.'Oliveira e,
Marianno Cavalcanti.,

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e lida
a acta da antecedente foi approvada.

O SR. ARAU10 1mA: - Quero faser um reque-.
rimento que tem lugar agora. O regimento diz que
devemos ter 4 horas de sessão e comtudo ella comeca
agora que são 10 horas e meia, e liade terminar ãs
2; isto não é cumprir o regimento; e portanto.
requeiro que ás 10 horas se toque a campainha pois
é quando devemos começar. (Apoiado.)

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu conta de
ter recebido participações de molestia dos Srs. AI
~eida e Albuquerque, Silveira Mendonça e Silva
LISboa.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Por bem da ordem
desejo saber uma causa, e é a rasão de virem alguns
dos senhores que faltão sem causa participada
entre os que a participão. Na acta, que se acaba
de ler todos faltarão com causa, e comt.udo alguns
não a" participarão. .

O SR. FR.\NÇA: - Pela parte que me toca digo
que emquanto fui secretario os que me não davão
causa ião sem ella na acta; nunca confundi uns com
os outros. Respondo por mim; os outros Srs. secre
tarios não sei o que fasem, mas estou persuadido que
praticão o mesmo. '

O Sn. ANDRADA MACHADO: - A participação é
feita pelo Sr. deputado á assembléa, ou dada de
viva Y"oz por algum collega ao Si'. presidente: isto
não depende s6 do arbitrio' do Sr. secretario., Re
queiro pois a observancia do regimento que até
marca pena pecuniaria quando se falta,mais de trez
sessões sem causa; quero que se declare segundo
elle ordena os que faItão com caúsae os que faltão
sem ella. ' ,

O SR. CAlL.'mIRO DE Cmos: ,-Se isto 'se refere a
mim respondo que quando fui nomeado ministro de
estado resolveu a assembléa que ficasse deputado e
servisse no ministerio, bem que se conhecesse que
havia fazer algumas faltas, as que tenho feito sempre'
têm por causa o desempenho das minhas obrigações
no ministerio, ora julgo que 'são feitas com .boa
causa porque tambem lá .estou servindo ,á nação'.
(Apoiado.)

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA : - Peço a, palavra
para requerer a nomeaçã,o de um m~mbro' p'ar~ 'a
commissão de fazenda e outro para a deestat~stIca.

A de fazenda além de outros' trabalhos tem o de
apresentar' o seu parecer sobre 'os;ordenadosdos
presidentes esecretarios d()s goverilos das provín
cias, e não, p6de dispensar-se o membro que falta
pela sabida de V. Ex. para presidente; ,.,'

O SR. ANDRADA MÁCHADO: - Creio que esta,
nomeação compet'3a. V,. ,Ex.; é simples~ente
nomear uma pessoa que siipp'ra: •.o seu 'lulf<l:i' , em
quanto, está occupando a,~aderra,de presIdente,
p'ois logo que ,a'~argar , to~na ~entrar na com~
missão. ."',,.,
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Consultada a assembléa decidíu-se qUeoassim se· O S~. ÀNDRADA LcmDo: -QueiraV. Ex. pro

fisesSe, e o Sr. presidente nOJ;neoup~ a de esta- pôr primeiramente como emenda o que oft'ereci,
tistica o Sr. Teixeira Vasconcellos e para a depcrq.!1e fica· desde já decidido para se alterar a re-
fazenda o Sr. Araujo llm~. . daccao.·
oO'S&; Al\A.lJ10- Lnu..: :-Eu ereioque aassembléa o hoposto o que 9ft'ereeera o Sr. Andradada Ma

-decidio. qlle os membros da coIIUnissão de consti.;. chado como eJI).enda foi apoiado, eafinalapprovado.
tuição nãofossem norneadospara outra, e P?rtanto ~ SR. FRANÇA :';:~u tenho ouvido dizer que es~e
pua. sev~eara minha nomea~o\alvezseJapre- .proJec~o cestá. s\UlC;Clonado•.e realmente o não estão
cisonova decisão. . - O SR.ANDlI.ADAMAcHADO :-8e assim é, teremos

O SR. 1'EIxEmA. DE GoUVÊA.: - Eu fUi o que fiZ mais esta maravilha;· mas estou bem lembrado que
a ilidicação para não serem no~~~os para outra, se sanccionou, e muitos outros .senhores deputados

. por causa do trabalho da constltw.çao, e como este igualmente se lembrãodisso. .
mottvo já acabou estão na regra geral de todas as O SR. FRANçA. :-Como esta questão já sé ventilou
outras. . c • •. o honteme a sua decisão ficou-dependente do exame

. O SR. FRANÇA:- Seja o que fôr e preClso 'X:llS?- das acta.s, fiz.oexaminal-as; e eis-aqui a de 9de
lução da assembléa} p~raa nomeação da C?~nussao Junho que foi a,:ultima em que se tratou deste p!Q._
daredacção das leIS dispensou-se na . d~c~~ao para jecto.
se nomearem membros da de constitmçao;. por- « Passou-se á ordem do dia principiando.a dis
tanto ente!ldendo-se lJ.Ue se deve revogar de todo cussão pelo additamento do Sr. Souza Mello ao pro
a assemblea que o deCIda. o· jecto do Sr. Rodrigues de Carvalho; e não havendo
. O SR. Â:NDIUDA MA~H~O:-Eu peço que sere- mais nenhum dos Srs. deputados quequizesse faliar

vogue -; bem que e~ sena. mteressado em trabalhar propoz o Sr. presidente se a materia estava suffi
menos; porém faltão mUltas tarefas e p6~e-se acu- cientemente discutida, e decidindo-se que sim põz á
dir a mais de uma parte. Basta de vadlaçao. votacão o dito additamento que ficou regeitado.

Proposta a duvid.a, resolveu a .as~e!Iililéa .g.ue os Igualmente regeitou-se. outro additamen~o do Sr.
membros da comnnssão de constltUlÇ8.0 podiao ser Alencar ao mesmo p1'OJecto do Sr. Rodrigues de
empregados em outras. o Carvalho. » .

Passou-se á ordem do dia, cujo objecto era em Nada mais diz a acta, e portanto não houve sane-
primeiro lugar a sancção do projecto sobre socie ção; se isto é maravilha não sei; a acta é que nos
dades secretas. o deve gove~~; e pelos t~rmos que a~o de ler

O. SR. CARNEll\.O DA Curou, pedio a palavra para conclú() que nao fOI sancclOnado o proJect().
oft'ereceruma indicacão concebida nos seguintes O SR.ÁNDRADA MACHADO :-Ninguem póde ca-
termos:- pacitar-se de tal; essa acta quanto a mim não faz

prova; trata s6 da regeicão de dous additamentos ;
« INDICAÇÃO r!'lqueiro por isso que se veja outra, quanto mais

«. Proponho que· não s~'séUlccione nezJ:l se pr~- que .eu estou certo que foi sanccionado. . .
. mulgue projeeto. algum felto.pela ll:ssemblea consti- O SR. CAlU''l'"EIRO DA. CUNHA. :-Eu tambem requeiro

tuinteelegislativa d.o Brasil que J.I1lponha {lena ~e que sevejão as actas posteriores; mas ê para desen
morte por ser este obJecto 56 propno do COdlgO C?- ganar os que teimão que houve sancção.
ririnal,oque deve estabelecer os casos em que a dIta O SR. FRANÇA :-0 que eu expuz é o resultado deo
pena deve ser applicada. P~qo da assembléa, 3 de um exame, agora se querem segundo manda~se pro
Setembro de 1823.-<:'- Carne'l.ro da Cunha». ceder a elie, bem que até o official-maior me asse-

O SR. ANDRADAM.&.CHADO: - Para proceder em verou que não ha acta nenhuma em que conste tal·
ordem desejo saber se esta lei está sanccionada; sancção; todavia faça-se outra revisão pelas Ilct;l.s
pois se está sanccionada não sei que possa falIar-se posteriores. -
contra elIa. . ., O SR. MAIA :-Á ultima sessão em que se tratou

OSa. CA!umm.Ó DA CUNHA: - Ainda nao está deste projecto é a de 9 de Junho; mas creio que na
santcionada. . - o antecedente' é que se deu por finda a discussão é
o00· SR. ANDRADA M&..carno: - Eu entendo qne o que. houve fal~a. . _ ...

está; a dos governos provinciaesê qu.e não tem. Na cO~lSsaoestIver~o as.cóplas 4e todas a~ actas
amdaa sancCão;' mas emfim. a. acta o dirá. O que das. sessoesem que se dlSC.U~O o proJec~o, e nao me
noto nesta léi é um defeito de redaccão no art. 60. lemplo de le!;" neilas a declSao da sancçao.
~. se diz que serão ;consid~rados.e.on:ve~ti.culosse- . -: O· SR; ALENCAR:-Eu penso que a decisão final
lÜososas,socied,lldesque tlver~ .prmClplOs ~ ~n.s deve- achar-se ona sessão antecedente áde 9 de Ju
s.ubv~r.sivo~, e acres~enta-se tenhao3u ~o {e~toas nho; porque me lembro que nessa, que fo~ n'um
1!a,.t~c~paçoesao. governo ou ast~nhao. {e:do falsas.. sabbado, eu pl'OpUZ que se mandasse o proJecto á
Para ,sef.a1lar .portuguez.é;pre_clSo dizer, ou ellascommissão para ser:;-edigido; portanto veja-se a
não tenhão fe~toas~pa"hC1,pfL!J0~~governo 0'lJ, ~oacta de '1 óndeprovavelmente se achará a decisão.,
~fi.hão feito falsas•.. Nesta PJ.:0p<?s~çaoha,d?us mem:". o 71r .. . o .. . . o .
bros sómente,. e co.moestá redIgIdo o artigo appa- .. ,O SR. l~ONTESUMA .:-Gomo se trata de exame de.
recem trez. Creio que é indispensável estaaltera- acta ·:requelr~: que ~o terlugar passemos á segunda

-c'... : . _.-: . ..' '. ' . p.arte daordem do dia: o o
<:ao., ... . , . .' '. c - -.. .• - o

~ :0 sá. 'COSTA. BAÍlRO:3:~Como unOs Srs., à~puta-· O SR.. PRESIDENTE consultou a assembléa edecí
dQs ilfiiimão que o proj~cto~stá salicci0l!-ad~ e ou~ .dio:.se que se fizesse o exame requerido, e que entr~
ti.:~,quenão, jq.lg~.con,:eDle~te qu~pnmeU'o que tanto se pas~asse ~ seg!1Jlda parte d8:. ordem d~ dia
ttidó se decida' esta dUVIda, para naoestarmosa., que era a discussao. ad!a<!~j_a sancçao do pr()JectOo
fallar fóra da ordem. o . . sobre governos provlDclaes. ...
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oSR. MONTESlIW. :-Não sei sehontem se assen- que vamos àar é da. maior importancia, porque se
tou em esperar pelo parecerd~commissão de f~enda trata da imposição da pena de morte.
sobra os .ordenados dos presIdentes e secretarlOs, e O SR. ANDRADA MACHADO: - Seja nominal; mas
marias dos vogaes .do conselho; mas parece-me esta pena não é nova; acha-se nos codigos criminaes
justo que seesp~re. '.' de quasi todas as nacões; os portuguezes a têm e

O SR• .ANDRADA MAcnADo :-Os membros da com- n6s tambem que adopíamps as suas leis; e portanto
missão estão trabalhando, e ainda hoje apresentão n~o sendo n!lva, e jã a4~ittida entre n6s, não vejo
o 'parecer nesta assembléa. a Importancla que lhe suppõe o nobre deputado.

Fizerão-se ·comtudo algumas observações e no- O .SR. DUARTE SILvA:-.Seoillustre preopinaIite
tou-se que no art. 23 onde se dizia a oitava parte não julga importa~tesemelhante pena, a minha
das f'enaas etc., deVia dizer-se, aoitafJa parte do consciencia !lie dá toda a consideração, e jámais
total das rendas etc. votarei por elia.
: O SR. PRESIDENTE, propoz se antes das palavras O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Eu creio. ter lugar
das rendas se acrescentaria do total.- Venceu-se o que lembrei, por isso que não está sanccionado o
que sim. projecto; (} que desejo é que não passe por ora uma

Propoz então se a assembléa julgava o projecto lei de pena de morte. (Muitos Srs. deputados pedi-
conforme o vencido. Venceu-se que sim; mas ficando rão a votação). .
reservada a sancção para ter luga.r ~om o que se O SR. CosTÀ AGUIAll.: - Ell entendo· que ainda
decidisse sobre o parecer da commlssao de fazenda p6de haver algu,ma alteração no projecto segundo o
relativo ao mesmo projecto. vencido na sessão do lo deste mez. Depois de muitas

Voltou-se ao primeiro objecto da ordem do dia, questões sobre o p'rojecto do Sr. Araujo Vianna,
estando já feito o preciso exame nas actas. querendo uns que Jã não houvesse lugar para emen-

O SR. FERNANDES PINHEIRO: - Na sessão do dia das, e outros que podião admittir-se, decidio-se a
7. 'de Junho discutio-se na verdade a ultima parte final que como não estava sanccionado o projecto
desteprojecto. Ofi'erecerão dous additamentos os tinha lugar alguma emenda; e com efi'eito proposta
Srs. Sou:1:a Mello e Alencar que ficârão adiados, e a suppressão da ultima clausula do art. 40 foi appro
não se. tomou em consideração a proposta de ir o vada, e com essa alteração se sanccionou o proJecto.
l)]:ojecto ã commissão como lembrava o mesmo Sr. Portanto, nãobestan~d ain&a san{cionad

1t
este! pa

Alencar. No dia 9 regeitarão-se os additamentos; e rE'.ce que tam em p e ,so rer a guma a eraçao, a
não se fa,z mencão em nenhuma destas actas da per- exemplo do que se praticou com o outro.
gu.nta s.e estã ou. não terminada a 3a discussão. O SR. FRANCA :-0 que se resolveu foi relativo ao

'0 SR. MUNIZ TAVARES: -Eu sou quem redigio f:~~o~~: h~~ã~ti~~~oe~~r~~~:~~~~i03~~~~çg~~
a acta .11.0 dia 9 de Junho, e estou cert.o que tal p~r- ao menos a decisão do lo de Setembro de que falIou
gqnta se não fez .. O Sr. Andrada e. SIl_va que e.ntao o nobre preopinante refere-se ã conlradicção notada
era J.lresidente disse, quando se regeItãrao os ultImos entre os arts. lo e 40 do proJ'ecto que inhiõe aos de-
addltamentos - ora felic~to-mea mim e a assembléa .. b é . d
de.'ermosadabado com esta lei; -e· com isto se putados desta assem I a o exerciclO e outros em

.~ d' . pregos; e por isso creio que não se estende aquella
esqueceu de fazer a pergunta or marIa, qlle por resolução. a qualquer alteracão em geral, mas que
isso. não apparece na acta. s6mente teve por fim evitar que sahisse úma lei

O SR. ANDRADA ,MA~HADO:- He a. cousa. mais contradictoria. .
v~r.gonhosa quet.enho VIsto tanto para o presIdente O Sa. ANDRAD.l MACHADO: - Eu pensava que
çowo ao' se<;retarlO. A meu ver as per~~tas fize- era absoluta a decisão, e assim m'o tinhão dito;
I:ão..se; mas o nobre·. deputado. que redIglO a ac~a mas agora vejo que teve lugar para destruir a anti
ol~dou-se dellas; seja O' que fór, ? certo é que nao nomia, para evitar o absurdo com que a lei ia sahir.
~e achão' e onde o não ha, El-ReI o perde.' Agora Como a assembléa é composta de homens está su
~ iluepeço éa oi:~em; ~ projec~o não está valioso; jeita a enganar-se, e quando dã pelo engano deve
e é preciso dar o remedlO posSivel a esta vergonha emendaI-o; e bem que o succederistonão seja muito
que nunca em assembléa alguma aconteceu. airoso, todavia como o outro mal é muito maior, e

O Sr. FRANÇA: - Vergonha nã~; por_que ~sque- na escolha dos males se deve preferir o menor, assim
cimento. ·não· éwrgonba.. Além disto nao se~ para o fez a assembléa. .
que. se deitão todas-as ~pas para ossecretarlOs. P Devo porém SUppÓl' que nunca mais teremos ne
que faz a acta só é :respo,n~avel por ~alt.a de memona cessidade de tal remedio, uma vez que sejamos bem
até o diaseguinte;.·dep,olsque é ltda e appr.ovada circumspectos para não. approvar co.us.a alguma
jã não édelle, é Ela-assemblea, e nada lhe. é _ImpU;- sem toda a madureza. Isto é muitodüierente ~o
tavel.Eujã não sou secr~tarío, e talvez o nao seja que se me tinha dito, e que acreditei porque todas
mais; poréin não posso deixar sem respl?stataes os dias estou vendo cousas novas. .~
ataques. . . . O SR. DIAS :"'- O que sedecidio foi indefinido ;.a

() SR. ANDRADA MACHADO: - Ordem \ Or~em \ .proposição foi absoluta; e nãopara~m~~opartl-
Vamos ver o reme.dio que se l~e ha de dar. Eu Julgo cular. como ouço dizer. .
queprilXu~~l:O que tuQ,o. é .preclsoconsult~r a as,;;eJ?l-. O SR~. ALENCAR: "'- Que tem .isto coma sancção
bl~í\"para.saberse ~l!ounãq,porconcluldaa,3 dIS- do projecto'? O Sr. Carneiro da Cunha ,nãooft'erg
cus~ão. . a ceu, emenda.a-lgpma;fezuma .indi~ção pela qual
. ,0, SR. Pm:slDEl.'tTE._ propoz s~ estava finda a 3 nada se tira do projecto,e portanto,nã9 t,e.m lugar.
discussão do projecto sobre socIedades.secretas·-Quantt>·,poréma~;quesev~nce~ J.lll sessã_o;401ti~
Yencel,l,:,se que .sim... . '.. . Setembro, digo que -não se refere s6 ás a~tl1!qDM~

O si. DUARTE .SILVA:""" Se passam~s agora a _~pidi~;~er .~,.~e.ra1;\a."I!I:q~o§~çã,c!·.;!ili.:r~g~-~Wji~;
sanccion~1ia ~ei l'eqqlll.:l'P V.Qta,çjiQ,no.mwa1•._0 ;\'ioto, ·~Il~ ~~m:~ ~at\Wl9_~~~~ ,~ç~~gn~r °iP~?~~c~9· .

, . ·7'



26

« EMENDA

em.en~as em qualquer ~o,.antesde ser'o projeCto
sancclOnado, era geral para todos ~sprojectos.:.
V.enceu-se que sim.~..· - ..: ,'.

O SR. Al\'1lRADAMACHAnO:":'" Eu vou propÔr um::.:'
emenda para remediar o absurdo; o que se fez foi
um mal, e cl1Inpre de algum modo cural-o; vá-se
lançando cal á parede para lhe ir tapando os bu":
racos.

« ~roponho que vísto ter-se <idInlttido alteraéões
depols de cerrada a ultima discussão,· se declare
ab,:rta de no,:o a discussão para se debater a alte
raçao otl'ereClda. - Andrada Machado.» - Foi
apoiada.

Depois de algumas observações, foi approvada.
O. SR. GOMIDE, mandou então á mesa iuna emenda

concebida nos termos seguintes:

o SR. C.\RNEIRO DA CUNHA.:~ A ter lugar a
minha indicacão ha de ser antes de sanccionado o
~rojecto, pois approvada ella não se sancciona.
Quando eu expui a sua materia disse-se que o devia
fazer por escripto, e por iSso a offereci para se tomar
em consideração em tempo competente;

O SR. .!.NDRAD.l l\bcH.o\.DO: - A indicação não
tem lugar; a pena de morte está estabelecida por
lei entre nós, e para a revogar nào basta uma indi
cação, precisa-se uma lei particular para isso.

O SR. C.tR~"EUl.O DA CUNHA: - Como as cousas
não se decidem s6 pelo voto do Sr. Antonio Carlos,
queira V. Ex. propôr a minha indicação para a
assembléa resolver.

O SR. ÁLE.."iCA.R: - O q,ue propõe o Sr. Carneiro
da Cunha só poderia admlttir-se reduzido a emenda
pois indicações não têm agora lugar,

O SR. MON'!ESUM.\: - .Para mim nem como
emenda tem lugar. Se esta fôr admittida, outra se . « EMENDA

proporá, e outra, e outra, de sorte que não teremos « Em lugar da pena de mone- trabalhos u-
prolecto teremos u~a manta de retalho~. Nao .'fie bEcos por toda a vida proporcionados á qun1idaae e
accommodo com Isto; voto que se n.ao adml.ta. forca do delinquente _ Gomide »-Foi apoiada
emenda alguma, e que passemos·a sanCClonar opro- • ~. .
jecto. Demais o que propõe o Sr. Carneiro da Cunha O SR, 1IENRIQUESPE RBZE!\'DE:,.- Como a vola-
não póde conslderar-se nos termos do que deu lu~ ção ha ser nominal, e eu quero votar contra a
á decisão da assetJlbléa no l° deste mez; porque fo! emenda do Sr. Gomide, preciso motivar o meu voto
particular áqueUc caso, e não para ficar como lei para que não haja lugar a inlerpretações sinistras.
~eral para todos os casos. A indicação do nobre Este arligo contém legislação antiga que contra o
aeputado deve guardar-se para ser proposta na meu voto foi enxertada nesta lei das sociedades se
f6rma do que manda o regimento; a discussão está eretas; foi.mal encaixada; mas emfim aqui foi in
acabada; falta só a sancção do projecto. troduzida. Já não são as sociedades secretas o que

O SR. C.\R~EIRO D.%. CU:s'IL\, pedio licença para neste arti~o se pune; eo crime de conspiração con~
z ~_.:l d tra o estatto, que em a nossa' antiga legislação tem

retirar a sua indica~ão, e loi·lhe oon='.J.~ a. pena de morte. Não devêra trazer.;.se para aqui; mas
O SR. C.\Rl'."EIRO DE CAMPOS: - Requeiro a lição já agora não se p6de por uma emenda abolir uma

da acta do lo de Setembro. A providencia que se pena que se contém nas leisenstentes, ·que·em tal
deu não foi só para aquelle caso particular. ?er- caso ficarião revogadas. Quando se tratar,do codigo
guntou-se se podiáo admittir-se emendas depOIS de brasileiro, então'veremos se e'.isa pena se reforma.
.finda a 3" discussão, mas antes de sanccionar-se o He por isto que voto contrá a emenda..
projecto; decidio-se ~ue sim; ?r~este não está sa:nc- O SR. PRESIDENTE, deélarou adiada a discussão
cionado, logo p6de alUda admltLIr emenda. Se disto t d d h . 1 . d' d'
se du-vida, lêa-se a acta, para se terminar esta dis- por er a o a ora -da' eltura asm lcações.
cussão. . O SR. ARAUJO VlAIilSA:""':' Peço à palaria pará

O SR. SECRETAIUO FERNANDES PINHEIRO: _ Na pr~pôr uma indicação, que julgo nec.essariapara
acta o que se acha é o seguinte :_ «Afinal propoz eVItar que se amontoem emendasp,epOls da 3" dis
o Sr. presidente se a materia se aehaJa sufficiente- eussão. Os d~b~tesj~.são .longos;'e senão' sepC!ze-.
mente discutida: Venceu-se que Sl1Jl. Se antes rem alguns lImites a hbérdade Q.epropÔr a1terações~
de sanccionar o proiecto se poderia fazer alguma nunca se acabaráõ aS discussões. Eu amando ã

• V mesa.emenda em algum dos seus artigos. -.,.- enceu-se
que sim»., . «INDICAÇÃO, .',

O SR. COSTA AGUIAR: - Muito folgo que se ve- « Proponho que as alterações que se houverem
....ificasse o que affirmei; a decisão é concebida em de fazer depois, de cerrada: à 3" discussão s6 se admit

. geral,· Tenho boa memoria, não é facil eng'anar~me. tão sendo apoiadas: por ~ 30' deputados. - Araujo
. O SR. C;\IUIElRO: - Eu creio que não foi isto Q Via~na».:- Requerida a urgencia, e.apoiada, ,ven
q~e se venceu; e que houve defeito na reda~ção da, eeu-se que era urgente, efez-se'2a 1~ltura.·

àcta: Adm~ttio-sea aHeraçãosó para evitar a anti-.O S~. CARNEIRO, taIIlbém :p.édiot~âlaVra,:e.leli
nomla, e nao para qualquer'emenda em geral; mas a segulUte:'" ....: .'
~onió assim se acha na aeta isso dev~r~gul~. " , ' .._« .lNDl~llÇÃ() '. .
" ·OSr.l\lON'fESuMA :-Parece-me que. V. Ex~ sem-, .. .': "', . . .
pre deverá .P!opôr á assembléa: ~eíica're~ulaiJ.do. «?r~ponho qu(sedecl~e~ààctàdólod~ Setem
~quella ~e(;ISaO p~a todos os prOle.ctos ;p<>;lS' estou .bro limlta~c:lo-seque~~an~çao;p6~ereca~.s~b~
-persuadido queiol só para aqueIleem partlcuIar~ todo o JlroJecto 'oupatte' deUe, nos dous, UllICOS
:. ÇF!iÍ1árã:o'airi.dâ:QsSrs. Araujó Vianna, Gomíde,.casos, ou, de antinomia. manüestaentre o,s artigos,.
"6.-·QUtros·,. maso' tâchigraphodeclarou que' pelo ,0';1 de absur~o.reconhecldopllla assembléa.~Fran-
suSsurro, 'géral !ilf ássémbléa não' pôde .. ouvir o que c'tSco Car'll.etro J). . .' ",

1lísS~rão);.;:~·'.<'_~"··" ::.: '.,., . " . Foi requerida igualmente a urgeJicíaeapóia"da;
,;"··osR;~:l.'il~I~El\-#~.,pr9P~z,:se)ldeéi~ãoql1e,coIi'- e sendo, vencida, fez~~.2~leiturà. ';,.' ....

stava 'da actá. do lo de Set~m\l,ro de se poder fazer O SR.. HENRIQUES DE REZENDE~ depOIS d~ expen;.
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cc INDICAÇÃO

não m~!l~ a minha indicação; mas quize~ que
a coJ!lmlSsao apresentasse esse projecta com ur-
gencla. .

I~terrompeu-se entã~ a lejtura das indicações por
pedir a palavra o Sr. Ribeiro de Andrada '(lara ler o
parece~ dá .commissão de fazenda que se engira com
urgen~Ia sobre os ordenados dos presidentes e se
cretarios dos governos das provindas, e diarias dos
vogaes do conselho; propondo-se neUe :

1.0 Que os presidentes das provincias de Monte
vidéo, Rio Grande do Sul, S. Paulo~ Matta-Grosso,
Goyaz, Minas-Geraes, Bahia, Pernambuco, Mara
nbão e Parã, venção o ordenado annual de 3:200$ ;
e os das outras pronncias o de 2:oooSooo.

2.° Que taes ordenados lhe sejão contados desde
o dia da sua sahida para as respectivas Jlrovindas ;
tendo m~is a 5& parte delles como ajuaa de custo
para a VIagem.

3.° Que os secretarios das primeiras .encão ri or
denado de 1:400$, e os das segundas o de 1:0008
contados igualmente desde o àia da sua sabida ; e
recebendo tambem por ajuda de custa para a via
gem a & parte do mesmo ordenado.

4.° Que os emolumentos pertencentes aos secre
tarios pelo antigo regimento, em virtude de quaes
quer despachos, sejão supprimidos em beneficio
dos povos.

5.° Que os vogaes dos conselhos das primeiras
provincias venção a diaria de 3$200, e os das se
gundas a de 2$400.

O SR. A~"DlUDA MACHADO; - Esta matl"ria não
p6de entrar já em discussão, porque precisa ser
pensada; e por isso entendo que deve ficar adiado
por algum tempo.

O SR. PRESIDENTE declarou que ficava adiado até
ã sessão do dia 5 do corrente.

O SR. LOPES GAMA :-Peçoa palavra para offere
cer á consideração da assembléa uma indicação que
tem por fim evitar que se embarace a. entrada na
provincia das Alagoas a dous homens a quem se não
póde imputar delicto algum a. não o ser o expressar
livremente as suas idéas.

der os motivos em que fundava a indicação que pro
poz (cujo discurso.se não transcreveu porque não se
entendeu o tachigraphoVictorino) mandou-aã mesa
concebida nos termos seguintes .'.

({ nmIcAçÃo

« Proponho que nesta 4a discussão nenhum Sr.
deputado falle mais de uma vez, nem mesmo o au
tor da emenda.-Henriques de Rezende. »
. Requereu-se tambem a urgenCia; e sendo esta

apoiada' e vencida, fez-se 2a leitura.
. O SR. Dus :-Pedi a palavra para fazer uma indi

cacão ou antes um requerimento, '(lara se designa
rem as materias que pedem maIor ou menor nu
mero de votos para sua decisão. Eu a concebi nos
termos seguintes :

({ Proponho que a commissão de constitui~o
apresente uma mdicação que extreme as matenas
que podem ser decididas com o numero de 46 depu
tados, e as que por ventura dependem de maior nu
mero dos mesmos deputados; como se resolveu na
sessão de 16 de ]laio.

«Paco da assembléa, 3 de Setembro de 1823.-0
deputado, Custodio Dias. l)

Consultada a assembléa, e approvada a proposta,
convidou o Sr. presidente á commissão de constitui
çãopara dar o seu parecer sobre a materia.

O SR. HENRIQUES DE REZE~DE : - Sr. presidente,
quando se declarão ,os direitos do cidadão e a sua
liberdade, é preciso tambem declarar os seu'> deve
res, e as penas que deve sofrrer pelos abusos dessa
liberdade; aliás dir-se-ha com Phedro-Procax li
bertas civitatem miscuit.-Isto ê o que se não fez
na liberdade da imprensa.

Sua Magestade Imperial, pelo decreto de 18 de
Junho de 1822, concedeu plena liberdade de im
prensa; mas não deixou ao cidadão garantia alguma
para fazer effectiva a responsabilidade pelos abusos
que offenderem' á sua -honra e reputação; de sorte
que a liberdade da imprensa tem já degenerado em
licenca. Pelo que toca aos abusos S. M. Imperial s6
appliéou ao BrazU os arts. 12 e 13 da lei das Côrtes,
que versão unicamente sobre os ·abusos contra o
Estado.·· .

Proponho pois que se applí9:ue ao B~azil todo o . cc Prop~nho que se officie ao governo pm:.a que
titulo 2° da lei das Côrtes de LIsboa, aSSIm como os mande á Junta do governo das Alagoas que nao es..;.
arts 30 e 31 do tit. 4°. ' .. . , torve, mas, antes facilite ao coronel Francisco Ma-

o' SR. ANDRADA. M.ACHADO :-Á lei que temos não ~oel ~artins Ramos e Mano~l~ues ,Grangeiro·o;
tirou ao cidadão o recurso que lhe compete em tãl livremgrcsso naquel~a proVlncla. .. ,., .
caso, isto :é. a acção de injuria.; e .para ~teràr o que .({ Faça da assemblea, 2 de Setembro de l~.~
está estabelecido a este respelt~ .epreclso um novo Odeputado, Lopes Gama. » , ,
projecto .de ~ei que.o nobredepu~do pódepr,opôr O SR. ANDRADA ~IACHADO ;..:-Cada um deUes. f~z O,
se quizer, e que eu acho bem preCISO. , q;ue:os;outros fizerao ;.e agorasotrrem. eSS<.J.. ~IUS-
,Nós não temos liberdade de impren~a, temos,li- tlça. So?re este neg~clO cumpre-nosandar ,VlgilaIl

herdade de abusar da :impren~a. .. .. _ . tes; pOIS do contrallO nem nós mesmos estar~mQs,
"Envergonbo-me- quando me' lelI\broquc hao de seguros. . . '.. ..

·apparecer na·· Europa papeis. que entre nós se cha-: . Ü SR:. CA~lRO DE CA.MPOs:":':"'A~dicallâo'éescli~
~ãopaliticos.'e qu,e s6,induziráõ a crer que somos sada. .Entre ospa{leis qtieach~i;qu:ando tomei!eonta
um bando de lacaios. da pasta encontreI. um offici()'rela:tivoa:eStesdepú-i'
, O SR. RODRIGtn::SDE' <::ÀRVALHO,:-:--Eu devo fazer ~ados; ejâ'se,exp~dil? p()rtaI;í.a: '1l~é''r~prel?:~I!deJ.l.tl~

uma d~c~~ração para instrucçãoda. ássembléa. Na o go:v~r:n0 da, JlroV1J:l~~,~~".,,:: .. ::,':; ',~::;~::~\/i{
~Qmmlssaode que sou..~embt? trata-;se de um pr.0- '. O.sR~V.ERGUE1ao: ~7E.U:, t~,J~,edl~Q~ll~yra:-;t·
~tosobre 'ílsta .mater~a, '~c,uldo flue _poucos dIas .mas pe~o. que a~ba ,d(l:. ~er,.:? ,noRrtprl;)'?p~~,n~
t~dará· Il· apparecer ;;~ p~~t~s~~r~os nao me parece n.ada h~ a .faze..r. Eu quena'~o*ilr?,a,..J!:t.c~m.l!~n:~
opportUD,O :tr.atar agor.a;de.st!!ll~~U!Ilptp., .. , Cla dam,dicacao Plll" não:h~ver.que1Xa.-,íil,ts~a:~~,

O.SR. HBNRIQUESDE ~NDE :.~VlStoq~e a recta á ,assem,D~éa, e ,dever~~ t r~e.9mr ;~I1~~'~r?i'
~ommissão está ..com o proJecto .de ~el· entre maos; governo;. se ,e,~te. ~ad~#.z~~s~,: ~!i'-tap:: ~g~ ~.Ga~H,~~:.:



SESSlO g·3 DE SETEMBRO DE.f8!3

~amos,porque'~verdade é~~Iencia. Porém:den ocontrario em vez da louvar o procedimento
~o o governoJá deu aproVldenem-nada tenh&que· .estranhou-oseveramente ; e jã a portaria se expedio
dizer. . . '.. . . declarando queos ex-depu&ades,. qnaesquer que fus-

O Sa. LoPES GAm. :-Eu .não sabia 'lUe já ba'Via sem. as suas opiniões, não devião ser inquietados
'P~vid~ci.a· ~dlr pelo:govemo,epor~ isso' l'ropUZ'a por~, em~de «!a sua inviolabilidade, e que
ininha iDdica~o r mas como·élt."Ol'a seI que Já se ex- lhe dena por lSSO ser livre a entrada para se reco
:eemoa.~te pmiaria~ licença para reli- lh~.a~seusdomicilies.
!ar a minha mdicação.. . Eis a~. par.que .digo que tudo está feito sobre
. O Sa.A:~'mu.lU.MACJW)o :~F llreciso olbar por este negom.o.
isto com vigilancia; o neo<7OCioé :muito nosso; o O Sa.~ consultou a assembléa e deci
(j!levaipelacasaalheiapódetambemchegarpelamir- dio-se quea~ da omemexpedidase~ na
Dha- sei'á.bom sempr.e1azermes alo'"U!Da cousa, epor aCl<!, declarando-sa ~e se não tomava em conside
isso quizera 'DIe na acta. se e~lica..<:Se que não se dão l'3.çao por se terem Já dado as providencias reque
providencias porque o mimstro de Estado res- ridas.
pectivodeclatOa qJle jã estavão dadas pelo go- O Sa. FluNç.l :-TOOO5 os deputados de uma as-
'Vemo. sembléa representativa são obrigados por um rigo-

O SR. CARNEIRO DE CutPos:-Nem isso me~ce rosa dever da sua missão á defender a honra e a
~C;;, porque apo~ha de.sahir no Dia.rio .do .fam~ d.os seus constituintes: e o generoso Povo

.M,. e chega. assun. o negoCIO ao conheCUllonto brazilelrO certamente não é menos dilmo do que os
do pnbL.ico. outros dos ofii~os dos seus deputadosl:l em sustenta-

o Sil. SoUZA: MEu.o:-Sr. presidentle.. pedi a pa- rem a sua /dona. .
lavra para relJUereI' que~. ~o permitta ao Sr. Lo- Co~stando-~e . pOIS.que o gov~.o_de Port~~l,
pes Gama· retirar a sua ~dicação como elle~; depoIS que aUi fOI abaiXo a constitwçao. tem lDSI
porquanto sendo a matería da mesma. ml11to da. nundo /10S povos com f~ta de verda~e, que o Brazil
competencia desta assembléa,. e tendo sido agora se.se.~ daquelle Remo por odio á mesma eon
aqui tratada, é necessario q:ue a assembléa tome em stituiçao;.e que.é ora de ~perar se reuna ao syste
eonsideracão a referida indicação, e dê as providen- ma despoüco alli estabe!eCldo; entendo ser do meu
cias que por eUa se requer, sem embargo de se dizer dever.apresentar nesta assembléa dous escriptosdas
q:ne pela secretaria de Estado dos negocios do Impe- auw~dãdes do governo d~ mesmo Portugal no dito
1'10 está o caso providenciado ; pois q:no eu estou resPt»to. ~e por acaso VIerão á minha mão; para
~uadido que por esta assembléa pnvativamente que venficand?-se .por el!es a machiavelica. política.
se deve oecorrer á injusta ~rseguição feita aos ex- c0l!! que se all~ pretende a custa da nossa dignidade
deputados Martins Ramos e GrangeU'Q não Só porque naCIonal embairospovos emfalsaspersuasões. occor
não vejo motivos bastantes para tal procedimento, l:am?s. com as nossas proclamações a restabelecer o
como por serem inviolaveis por suas opiniões: en- cred!to que deve~o~ merecerdos nossos verdadeiros
tretanto como os impressos que tenho lido ã este' res- sentimentos patriOtICOS.
peito incticão que, o sobreditoprocedirnento teve S~nhores, a5'~usas porque o Brazil proclamou a
lugar por uma assembléa geral convocada nas Ala- .sua.In.dep~de!1Cla, separando-se de Portugal, são
gcas, em'que se assentou o emprasamento dos ditos .de mamona tão recente que eu não. sei como haja
ex-deputados, eu defendo· e desculpo os Alagaanos, ;alguem que se atreva a desfigura-las.
porque,não sei comG: foi convocada aquella .assem- Todos nós ~emes, e o devemos confessar, que
bléa, nem o que neDa se passou, e talv~ que o fi- •emquanto as Côrtes de Portugal guardarão em seus
zessem de boa fé, ou que fossem illudidos. deba~s e' res~luçõ~ .as ~gras da justiça politica á

Não respondo á assel'CÕes de factos anteriores que respeito dos direItos mdmduaes do nosso territorio'
um Sr. deputado aqui produzio bem fóra da ordem. nem ~a só pala!fa se o!!,vio jâmais entre nós ~
por não ser esteolugare tempo proprio; tendo.eu respeito deseparaçao.(Apoiaflo). .
ãliãs muito'que mzer.porque·fui ,testemWlba: da DeUa sÓDle~te _se tratou depois que as mesmas
man~ira poi'qUenas !Magoas:se ohrava par.a:se. C(m- Côrtes nos qwzerao dar em su.a ~nstituição a boce
segmrem .es 1lns sem '11.' maIS pequena. desIm!em:; ta de pandora em que se contmhao os males de um
como succedeu: deix()lessalqueStã~porqae nãoquero fun.e~to presente da' continuação de uma escravidão
manter prevoençlJes e proponho qne-se1trated.a in- politica, coloora.do com o nome de liberdade que
dicação 0.0 Sr.l.opes Gama,. ese,~da, míórma sómente ~drava bem ã situação dos pov~s de
del!a, .poistnão sai COmQ jS$o se fez.palQ..governo• Portugal ~ AIgarve. .
-:::0. Sil."€A.iiNEiae 'DE .&m>Os:-8e:,o illastre"preo... ~u lerei os dous documentos a que me tenho re-
-pimmte n~sabe,-eq(!be'~~~ como,sef~ fendo. . .. .. . . .
Os· deputados não se·~rão;'maso gover.no ;das E" o prlmeU?-Dm OmCIO do mmlst!O ~ecretario .

. Ala.goas.' en.tre ou.tras cousas lJ!1~. J?articipoulli~ ~e Estado Joaqwm Pef:!to GolUes de Obvell'a ao pre
0!iei0..eme.~. ser .dA 26 .de.l\'IiUo" disse~ !l0r ~dente e membros da Junta provisoria da··provincia
~p.sw,l!iUi que,P.em.amlluco. es.ta:Vil·'d~socega40 na P.ernambuco: o segundo é uma proclamação'do
pfl1a;~ciaAle,~Jtl.1U'qpeos;~~a COJl'YocaJ: presIdente da camara do Porto aos portuguezes.
a.CMl~,~"ç}.erq-",e..povo ;ll~se tom~.are~ (Leu.) '. . . .
peito delles âIgmna provideri.~. e,qu,e ll11ssa.ltsse/ll~ _,O orador durante a leitura foi muitas vezes inter-
])l~..~..~e.Cl...·di.f.~.' ~~e~ qHe' ~~es. do.us..d.. ep~ta,d~s rolllPid.o co.m voz.es•.e.. sigriaés d.e itidign.açao da: a..,"
~ ..~~~~e ~bl;)a .pe~.,PToYJJIcía 'dllS'~goas nao s~~bl'éaJ con~ vanas_exp~~sões contetidas nos di",:
~~1W1 .na;p.fO~ClAe ::n.~sem a esta: côrté ~es- t()SojfiClO. e- .proelamaçao,.Jlr!nci~álmente das que
~~·~~$U~.,('OIl~Ç~. ." ..•. .. . ., feriã~o pontO'd~..reun.ião d~B~Z1lcomPortugal; e

.k'B.,.. ~~:tfP...,~.,.o:;:pr~Y1S......on.O..... d.. ~J;. contA.. ,d,iStO-com.o".se contlDu_an,d9;0 ~SU1Tl'.0. ·depOls~dêconclaidaale. i
.~~~,co~ JWU~ J~cerCáà.lI-. e el?-' estou em qae tUl'll';.i1élO foi ~iUS ~S1velperceber oremate do sell
õbtâtâo'~boa fé j mas· S~ 1I~Imperilil .qtie 'enten- discurso. eom queafiilal oftereceua ::seguinte•.
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PRESJnE:'iCl.\ DO SR. B.\RÃO DE 5.\,..0 .UURO

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e aehárão-se ~resentes
68, faltando com causa os Srs. Gondim, Ribeiro de
Rezende, Andrada o Silva, Nogueira da Gama,
Silva Lisboa, Rodrigues da Costa, Silveira Men
donça, Cavalcanti de Lacerda~ Almeida e Albu
querque; e sem clla o Sr. Rodrigues ValIoso.

O SR. Ptu:s1DE."iTE declarou aberta a sessão, e
lida li. neta da antecedente, com pequenas emendas
foi approvada.

O SR. Ih:~RIQUES DE REZENDE :-Parece-me quo
seria acertado que se decidisse em geral se sempre
se deve fazer menção das indicações na aeta ainda
que seus autores as retirem para que não torne a
succeder o que ha pouco observei com li. minha in
dicação proposta na sessão antecedente.

Fizerão-se algumas reflexões e afinal o Sr. presi
dente propoz: se tinha lugar o q:uo lembrava o

RESOLUÇOES DA ASSEMBLÉA Sr. Banriques de Rezende.-Decldiu-se que em
lodo o caso entrassem as indica~es nas aclas.

PARA lOSÉ lOAQUlM CARJ."1EIRO DE CA.31POS O SR. SECl\ETAlUO MACIEL DA. COST.\ leu os se-
rum. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti- guintes offieios do ministro dos negocios do Im

tninte e legislativa do Imperiodo Brasil, sendo-lhe perio:
presente aparecer da cO!Jl!Dissào de faz~n~a sobre «Illm. e Exm. Sr.-Tendo levado á augusta
o requerimento dos offiCiaes das secretanas de es- presenca de Sua Magestade o Imperador o officio
tado dos negocios do Imperio e da justica, em que da datâ de hontem, que parLicipa ter a assembléa
pedirão alguma providencia sobre a diminuição dos geral constituinte e legislativa deste impej:'io, pro
seus emolumentos que fazião a principal parte da cedido á nomeação do presidente, vice-presidente e
sua subsistencia: mãnda participar ao governo que secretarios, que hão de servir durante o mez que
precisa que lhe seião rem.ettid~ informaçõe.s _sobre decorre até o dia 3 de Outubro proximo futuro, o
o numero dos officil!-es eXlstentes.nas repartiçoes ~o mesmo augusto Senhor me ordena que participe
Imperio e dos negocio~ estr~ngeU'o~, e aos qlle sao á V.. Ex. para fazer presente na mesma assembléa
precisos paYa o seu expediente. se~ orde~ados e que fica scienle das pessoas eleitas para os' mencio-
emolumentos, ajuntando-se por cópia o ~egJ.mento nados cargos. " ,
destes. O que V. Ex. levara ao conheClmento de «Deus guarde á V. Ex.-Palaciodo Rio deJa-
Sua,Magestade Imperial. neiro, em 3 de Setembro. de 1823.--José Joatjuim

:DeuSguàrde a Y. Ex.-Paco da assembléa, em 3 Carneiro de Campos.-5r. João Severiano Maciel
de Setembro de 1823.--João~ SeverianoMaciel da. da'Costa.ll-Ficou a assembléa inteirada. '
Costa. . '«rum: e Exm. Sr.-Tendo ogovernoprovisorio
,'Namesma conformidade ao ministro da marinha da provinCia de S.'Paulo dirigido á augusta 'pre-:

e ao,da justiça ;' mas o ,dirigido a~ da guerra, ~e-, sanca de Sua Magestade o Imperador o 'omcio de 21
pois da palavra emolumentos,termmouda .manerra 'deJ"unho docorrenteanno, servindodeinforma~o
seguinte.;.;.. com o. producto liquido do. Diario do ao requeriménto do irmão Joaquim Fran:cisco ~d()
Gooemo ajuntando-se por cópia o regunento dos ,Livramento, em CJU:e pediu qu!3 pelajunta:ila'fa--
mesmos emolumentos.'. z~ndadaq.uella_proV2DCla se -arbit~sealgum~m~

, " ' , '. ' , , dica conslgnaçao para as urgenClas: do, semmano.
[PARA. MANOEL lACJNTHO NOGUEIRA DA G.UIA 'da villa de !lú" de cujadireCçãO se ,acha. encarre-

llIm. e Em; Sr.- Á' àssembléa ge~al consti-' :g~~o'ea" fa,vor ~.qu~a lI1esmâju~taJ~aproliot-::
tuinte e legislativa doImperio do Brasil, appro- ,cionada a conslgnaçao ae 2008000 x:éis ,l!-QR~~e~ ~

8

- « rol&CAçÃO IVêi!ldo o parecer àos secretarios da mesma as..c::em-
. blea, sobre o requerimento de Antonio de Almeida,

~ ~Proponho que a illustre.~mmissão de ~n$ti- I Joaquim .~e ~llj? Durão e Torquato José Pinto,
.tuicao encarregada de redigir a proclamaçao da Ique sernroo mtermamente de ajudantes de por
assãnbléa aos povos deste Iniperio tome em consi- teiro, tanto na secretaria, como na sala do con
deraçã~este fa~~ do govemo.de Portu"aal conte~do I~, e que pe~o.alguma gratificação por este
no OmClO do ministro secretario de estado Joaqmm Isern~ : manda partiCipar ao governo QUe resolveu,
Pedro Gomes de Oliveira, de 17 de Junho deste que pelo thesouro pulilico se dê a cada um, como
anuo, dirigido ao governo provlsario da protincia ~tificação, por uma "fez sómente a quanl.ia de
.de Pernambuco, e proclaniacão impres..<:a do presi- JOOSOOO. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
.dente da camara da cidade dõ Porto. que otrereço, Sua. Magestade Imperial.
a~ de se p~clam~t: entre o mais: que os. ~o- Deus guarde a V. Ex.-Paço da assembléa, em
uvos que~o ~llir o ~eneroso IlC!vo b:asileL."O 3 de Setembro de l~.-João Seçeriano Maciel dG
da sua antiga umao com l'ortugal, nao forao, nem Costa
podião ser nuneá, a sua má vontade ao systema •
constitucional geralmente abraçado pela nação;
mas sim e tão sómente a continuacão do antigo
predominio metropolitano e sujeição' colonial do
nosso p;üz ; a que as Côrtes daquelle reino em me
noscabo da nossa cathegoria politica pretenderão
dar progressivo andamento.

et Paço da assembléa, 30 de Agosto de 1~.- O
deputado, França. l)

Requerida a urgencia, e st>ndo esta apoiada e
vElncida. decidiu-se que li. indicação se remettesse á
commissão de constituição na fórma que propuzera
o seu illustr!l autor.

O SR. PREsJDXNTE assignou para a ordem do dia :
1.° A eontinuacão do debate sobre a sancçito'do

projecto das sociédades secretas;
2.° A discussão adiada da indica~o do Sr. Car-

neiro; ,
3.° O requerimento do Sr. Ribeiro de Andrada.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.- Lui:

José de Can;alho e JIello, secretario.
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mesmoSenhor me ordélul.que remetta a V. Ex. 2. o Se passava a emenda do Sr. Carneiro, pro
o .mencionado offi.cio•. 'Paitiei~do-lhe igualmente posta na sessão antecedenta.-Venceu--se que sim.
que Sua Magestade El-Rei D. João VI. attenden~o sal.a a redaceão.
ao louvavelzelo, com que o supplicante .sempre.se 3. 0 Se pas..c;ava a do Sr. Araujo Vianna.-Ven-
distinguia na edueacão e ensino dos omos desam-ceu-se que sim. . -
parados, houve porbem,por decreto de 8 de Julho Não se propoz a que ofierecera o Sr. Carneiro.
de 1819 fazer merCê ao seminario est.abelecido pe-lo como :ad~ição ã emenda do Sr. Araujo Vianna,
suppUeante na fiha-Grande; de uma ordinaria de por cOlDculir com a do mesmo illustre deputado.
1ooSOOO réis mensaes, pagos pelo thesouro publico. Entrou então em discussão a emenda do Sr. Ren
O que V. Ex. levará ao conlleeimento da a~sta tiques de Rezende tambem proposta na sessão ante
assemb\éa geral constituinte e le~ativa do lm- cedente e julgando--se assaz debatida o Sr. presi
perio do Brazil. para deliberar SODre este objeeto dente a dividiu em duas partes; e sendo proposta á .
o que julgar conveniente. . votação forão ambas approvadas.

It Deus guarde á V. Ex.-Paço, em 3 de Setem-
bro de 1823.-José Joaquim Canleiro de Campos. A emenda do Sr. Gomida julgou-se prejudicada.
-Sr. Joiio Severiano !\laciel da Costa.»-Foi re- O SR. PRESlDEI\'TE perguntou se estava concluida '
mattido ás commissões de fatenda a inst.rucção pu- a 3a discussão.-Venceu-se que sim. .
blica. Os SRS. VERGU811\0 E FERREIRA FRANÇA reque-

Deu conta de ter recebido uma participação de rerão usar da faculdade de não votar que lhes per
molestia do Sr. Araujo Gondim, que tamoem re- rniltia o artigo 135 do regimento. visto não terem
queria 30 dias de licença para cuidar de sua sauàe. assistido aos debates do projecto.
-Ficou li assambléa inteirada c decidiu-se que se Proposto á votação o requerimento, depois àe aI-
lhe concedesse n licença requerida. gumas rellexões, decidiu-se que podião retirar-se e

Passou-se â ordem do dia e continuou-se a dis- assim o fizerão alguns Srs. deputados.
cussão adiada àa sancçã.o do projecto sobre socie- O Sn. DIAS exigiu o parecer da commissii.o da
dadas secretas. . constituição sobre a SUll indicaçllo para se extre-

O SR. ANDRADA MACUlDO propo~ como com'l)- marem as mD.torias que se podem decidir com 46
lliente lranspÕr a ordem dos assumptos principiD.n- doputados, dns quo roquerem maior numero.
do 11 discussão pela indicaçllo ou emenda ao Sr. Cal'- O Sr.. ANDRADA }tACUADO deu as rllZões de se
D('iro visto que era a prejudicial. nito ter apresentado o parecer: e requereu que fos-

(FaUárão os Srs. Vergueiro, Carneiro da Cunha, sem chamados os deputados de diversas provincias
Andrada Machado e Carneiro; IDas nada se enten- quo estavilo, segundo se dizia, em Pernambuco.
deu do que eSCo"6veu o tachigrapho Silva.) O Sn. COSTA. AGUIA.R inSormou que já se tinhão

O SR. FRANCA requereu o adiamento do nroiecto expe~ido avisos: mas resolveu 11 assembléa que se
• Il" ~ repetlssom.

emquanto se não decidisse /l. prejudicial.
Propoz entuo o Sr. presidente que sobre a sanc

O SR. PREsiDENTE fez li. proposta: e sendo apoia- çiio do projeclo das sociedades secretas decidisse li.
do o adiamento e discutido, venceu-se que ficasse assembléa so havia votacÍlo nominal, como reque-
adiado até depois da decisão das indicaçôes. rêra o Sr. Duarte Silvn:-Venceu-se que sim.

Entrou por isso~m discussão a do Sr. Carneiro e Procedeu-se ti votação e {orilo á favor da sancção
fallârào sobre elIa os Srs. Andrada Machado, Car- os Srs. Andrada Mllchado, Gomide, Rocha Franco,
neiro da Cunha, Ribeiro de Andrada, Vergueiro e Pereirll da Cunha, Navarro de Abreu, Pinheiro de
Catlleiro de Campos; mas não se entendeu o mesmo Oliveira, Bispo Cáp~Uão-mór, Araujo Vianna, Lo
tachigrapho. pes Gama, Ferreira13arreto, Paula e Souza, A~cioli.

O SR. HE~IQUES DE REZENDE pediu licença para Dias, Teixeira Vasconcellos, Rodrigues de Carva-
sahir da sala por incommodado eretirou-se. lho, Rezende Costa, Carneiro de Campos, Costa

O SD. RlBElDO DE AND!\AD.A roandoup'ara a mesa Aguiar, Souza Mello, Fernandes Pinheiro. Maia,
.... " Arouche Rendon, Rocha, Pacheco, Furtado de

a seguinte emenda: Mendon~a, Andrade Lima, Teixeira de Gouvêa Ca-
~ Proponho que fique em todo o seu vigo~ o mara, Franca, Pinto Ribeiro, Ornellas, Veiloso

§ 96 do regimento, to!nando-se de nenhum effelto Soares, Ribeiro de Andrada, D. Nuno de Locio,
a resolução em contrano da acta do lo de ~et~mb~o Araujo Lima, Carvalho e Mello, Maciel da Costa;
e caso não passe. que se ponha ã votos a mdlCaçao e contra os Srs. Xavier de Carvalho, Martins Bas
do Sr. Francisco Carneiro de Campos.-Ribeiro' de tos, Duarte Silva, Muniz Tavares, Fortuna, CaldastAnàrada..»-Foi apoiada. . Alencar, Cruz Gouvêa, Ferreira Nobre, CavalcantI

O SR. CARNElaomandou óiltra dotheor seguinte: de Albuquerque, Carneiro da Cunha, Ribeiro da
. Costa e Montesuma. Ficou -assim sanccionado por

« .Proponh~ que se ajunte a, minha in~caçã~ á do 37 votos contra 13.
Sr. Araujo Vianna, afim de que a dehberaçao ~o- O P - d d
bre' antinomias. eabsui'dos se;a sempre precedIda .' . ·SR. RESIDENTE assignoupara a OI' em o dia:

• 1. o A decisão do requerimento do -Sr. Ribeiro de
do apoiam~nto de. 30 d~putados e .sem este. não Andrada; 2.0 A 2a discussão do. projecto de lei so-
entre jámalS' em discussao.-FranC\Sco CaJ"'Wtro.» bre a fundação de duas universiílades: 3. o O pa
..".Foi apoiada.', recer ~obre osordenados':d~s presidentes e secreta-

.. Julgando--se aflD.aldiscutida a materia, propoz o. rios dos governos provinciaes.
Sr. presidente: . Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Lui:::
-.1.0 S!3 passava a la pât1;e da emenda:. do Sr. Ri- '~oséde Carvalho e Mello; secretario. -. .

beiro de ÁIldrada. até ás palavras-lo de Setembro.
-Foi rejeitada.
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Sessão em l.'i de Se~mb!'O de 482:1

PRESIDENCIA DO SR. BARÃO DE SANTO AMARO

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e achãrão-se presentes 67,
faltando com causa os Srs. Rodrigues Velloso,
Araujo Gondiro, Ribeiro de Rezende, Andrada e
Silva, Lisboa, Silveira Mendonça, Carneira da Cu
nha, e Almeida e Albllquerque; e sem ~usaos Srs.
Pinheiro de Oliveira, Camara e Rodrigues da
Costa. (*)

O SR. ARAUlO LIMA leu, como relator da com
missão de constituição, o seguinte requerimento:

(l A commissão (le constituição tendo de dar o
seu 1?arecer sobre um omeio do barão da Laguna,
dirigido ao governo em que representa não se poder
proceder á eleição de deputados em o Estado Cis
platino; por causa da occupação militar de Monte
vidéo, precisa de ouvir sobre este importante ob
jecto ã D. Lucas José Robes e por isso requer se
omcie ao governo para lhe communiear que com
pareça neste edificio ãs horas das sessões em o dia
proxlmo. Sala das sessões, 4 de Setembro de 1823.
:....como relator, Araujo Lima.»-Resolveu-se que
se omciasse ao governo.

O SR. MONTESUMA :-Tenho para orrerecer a esta
assembléa uns exemplares da deCeza do tenente-co
ronel Antonio Martins da Costa para que sejão dis
tribuidos pelos Srs. deputados.

O SR. ANDRADA MACHADO:- Supponho que é
um militar preterido por Labatut que apresenta a
deCeza da sua conducla. .

O SR. Mt'N'IESUMA:-Não ha duvida ó um otIl.
eia! preterido pelo traidor Labatut; e bom é que o
pubhco entre no conhecimento de taes factos.

O SR. ANDRADA MACHADO: -'- É muito feio que
nós demos aqui semelhantes exemplos de precipi
tação. Labatut ainda não estã declarado traidor; e
não convém usar de taes expressões.

O SR. MONTESUMA: - Eu que assim fallo é por~e
posso provar a minha Ilssercão. O illustre deputado
não está bem inteirado do· estado da província da
Bahia nem da historia do tal La6atut; se bem a
conhecesse não se' escandalisaria de ouvir dar-lhe o
nome de· traidor depois da maneira com que se
condusio na infeliz provincia da Bahia. Não faUo sem
rasão; e jã uma prova se nos onerece na pessoa deste
militar. (Não se ouvio o resto).

O SR. ANDRADA MACHADO; - Eu insisto que são
muito pe~igosas estas asserçõe~; .~em..p~sso convir
em que salãodesta assembléa opmloestaolmmaturas.
Maduresa e circumspecçãodevem ser asbazes dos
nossos juisos. Labatut póde ainda justificar-se, por
que nós não conhecemos os motivos da, sua conduta;
em Uma palavra devemosabster-nos de o julgar. O
tempo mostrará qual tem sido oprocedimento. N!1da
tenho com nenhum destes homens; a rasão e a JUs-
tiça. são o meu norte. '. ,

O SR. MONTESUMA:-Emfim tenha~secompaixão
do homemcom() qu~r o illustre preopinante;, mas
tratemos do modo .de receber estes papeis, se, são
simplesmente recebidos, ou cO~? isto he,', .

Consultada aassemblêa: decldl~se que sImples
mente se distribuissem pelos 8rs. deputados.

(W1Nesta acta não se faz menção de se ter lido., ~ .da
se.ssão antecedente. . '

o SR. SECRE'llmO MACiEL DA COS'r.\declarouter
rece~ido do Sr. Ribeiro. de Rezende a participação de
contmuar a sua molestia. .

Fitou a assembléa inteirada. '
Passou-se ã ordem do dia. e entrou em discussão

o requerimento do Sr. Ribeiro d'Andrada. (Veja-se
a sessão de 2 do corrente.)

O SR. FRANC... : ""':'Nenhuma lei ha que tolha ao
illus~re deputado a acção de ~hamar a juiso um
escnptor (leIo abuso que fez daliberdade da imprensa
com mjurla sua: tem para isso tão ampla facllldade
como a teve o jornalista em escrever: cada um
usa do direito que lhe e proprio. A qualidade de
deputado estã bem longe de empecer essa acção; e
o reg~mento da assémbléa não faz excepção a esse
respeito.

(Fallárão tambem os Srs. Andrada Machado, Ver
gueiro, Alencar, e Maia; mas não se entendeu o
tachygraphc Possidonio.)

Julgando-se discutida a materia, propõz-se se era
necessaria a licença: Venceu-se que não.

Scguio-se a 2" parte da ordem do dia, que era
a 2" discussão do projecto de lei sobre a fundação
de duas universidades 'no Brasil, com as emendas
propostas pelos Srs. Gomide, Araujo Lima, Pereira,
aa Cunha, Arouche Rendon, e Teixeira de Gouvêa,
nas sessõas de 2i e 28 de Agosto.

Art. 1.° Haveráõ duas universidades uma na
cidade de S. Paulo, e outra na de Olinda: nas
quaes se ensinarãõ todas as sciencias e beIlas
letras.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Por amor da ordem
cumpre declarar (\ que vai discutir-se para se não
fallar fóra della..Entra em debate o art. l°.

O SR. CARVALHO E MELLO: - Pois que somos
forçados em obediencia ao regimelllo a faUar nesta
segunda discussão sómente sobre a materia de
cada artigo, cingindo-me a este preceito, farei
poucas. reflexões sobre o primeiro artigo do pro
Jecto que se discute. Quando fallei da justiça e
utilidade geral de todo elIe, já algumas considera
çóe;s fiz sobrê a materia prIvativa deste primeiro
artIgo.

Então, Sr. presidente, disse, que o fim politico
da illustre commissãoque o apresentou, foiinstituir
e crear duas universidades, uma em S. Paulo, e
outra em Olinda, por se persuadir que duasbastavão
para o ensino das scienciàs maiores neste Imperio;
e· que estabelecendo-se uma ao sul e" outra ao
norte deIle, tinhão os alumnos das provincias
mais visinhas, em cada um destes estabelecimentos
onde ir com commodidade aprender as doutrinas que
nenes se hão de ensinar. .
: Verdade é,. que na vasta extensão deste Imperio

muitos·terião que fazer longas jornadas, mas tam':
~em é certo,. que. nem a povoação ora existente,
nem a falta de mestres e cabedae,s para a susten
tação ,de tão dispendiosos estabelecimentos, póde
jã permittir maior numero deUes, bem. que: em
semelhantemateria se:{l0ssa dizer, ,que não serião
sobejos quantos se :instItuissem' e 'creasssm.· .Á. dif
fusão dashiies scientificas, o augmento dÍl:.in~
strucção publica'e 'll necessidade de fórmarliômens
habeis para occuparem oS eÍl!.pregos do estad(),.
derramarem o. gc:)sto ,da litteratUra, e .forma~m

a_ mórll1 publica, 'mui •~ondér~sos ·argume.~tó:s
sao p.ara se crearem .maIS corpos para, o. ensmo
P\1b.hco. , . ".>"
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", 'Tempo virá porém. SI': ,presidente, :em que se pouca cousa, e para sciencias naturaes nada absolu
estabel~o com commodidadedos povos" havendo tamente ••••.•.••••.••.••••••••.•••.•.•••.••••
já quem possa oecupar os 1~oares de mestres' e fun- Se estas, são as nossas cireumstancias como quer
dos sufiicienles que a riqueza publica offereça o nobre deputado que se funde ainda uma 3.'" 'l

,espontaneamente, ou pelo menos de bom ,grado, As duas, attenta a extensão do'paiz, parecemneces
para ,a suasustentaçã6. ,Formar-~",:,hão com o -sar!as; boJ'!l f~ra que cada pro~ilc~a, ao menos das
mesmo correr dos tempos e 'por etreIto e r~sultado -maIOres,'tIvesse uma~mas pnmell'o que cheguem
de um plano de instrucção pub~ca de que Já ~mos ao estado de' poder, te-la tem ainda muito que,
projecto ou programma, cQUeglos onde see~m~ andar; CIlID"Q.Ie fallar com franqueza ao povo e não
as sciencias maiores, talvez em cada provlDCla, o enganar. Suppondo pois que sejão duas· vejamos
e á maneira do que no seu celebre' plano de: se os lugares indicados pela commissão são os mais
educacão ensinou o mestre Filangieri,e então,' acommodados á instituicão de taes estabelecimentos.
ou seião desnecessarias mais universidades, ou ellesEusou do parecer da coIÕmissão; e Olinda e S. Paulo
se transformarâõ nenas, e ficará satisfeita a anciosa me parecem mui bem escolhidos; veio attendidas
vontade dos n~ssos colleg!ls, ~da um dos ~':S n!l escolha toda~ as circllID~tanciasque devem deci
á porfia ~ezeJa .uma un}ver:sIdad~ na provlD~Ia ~ da pref~ren~la: salubn~ade do c~a, com~o
em <;lue Vll'ão ralar o primeIrO dia da sua ens- dIdades, qwetacao, e a posSlvel econCiIllll nas dis
tencla. tancias das diffêrentes partes d'onde devem concorrer

Por este motivo ouI(0 bradar, que são poucas os alIlmDOS; o que é de grande importancia em
para o lmperio do BraSil duas universidades, que um paiz que não tem estradas, e he de immensa
pelo menos deve haver uma central para acudirem extensão.
os alumnos habitadores do interior deste Imperio. Em S. Paulo o clima é temperado, os viveres
Quanto se diz a este respeito, Sr. presidente, não não são caros, e não na distracções; ficão á mão as
é só. plausivel; é o grito do amor da: patria, do amor provincias de Minas, Rio~Grande do Sul, e as do
das sciencias, e do amor do bem publico. Eu folgara lDterior; e por isso julgo aqueUa cidade mui propria
que fosse já possivel faze~lo; que este rico e vasto para assento de uma universidade. As mesmas
paiz, que se apresenta agora a descoberto, formando razões me inclinão para Olinda; o clima é o mais
uma nação grande e independente, seja considerado be1lo do mllDdo; o ar mui fresco e por isso proprio
como tal, até pelo lado do augmento da instrucção para os applicados; algumas causas ha na verdade
publica e litteraria. a notar, mas podem remover-se ••••••.•••••.••••
. Mas nem tudo que se dezeja é possivel, nem em •.....•.•••••.•...••Tem beIlos êdülcios quo com
politica e administração se deve de repente fazei' facilidade se aproveitão para o estabelecimento .••
tudo; nem já houve edificio duravel, sem que .••... fica em boa distancia para outras provincias,
n!'imeiro se formem alicerces, grandes, profundos, epelo seucommerciotem facilidade decommunicacão
~()lidos, e duradouros. Se nós nao temos mestres, o com eUas. ' "
se ha de ser difficultoso achaI-os para as cadeiras Ha para o norte outra cidade que á primeira vista
de duas universidades, se ha de ser custoso estabe- parecerã preferivel, que é a Parahiba; mas tem
Iecer os fundos necessarios para a sustenta«;ão grandes inconvenientes; équasi deserta, e não tem
deilas, como tratarjá de decretar um maior numero? casas 'nem acommodacões bastantes. A Bahia, em
Como deliberar em levantar um edificio, se não que tenho ouvido falia"r, nunca eu 'a escolheria para
temos onde assentem os fundos deIle? Seria por isso; é a segundababilonia do Brasil; as distracções
eerto formar, por assim dizer, caslellosno ar, e são infinitas e tambem os caminhos de corrupção;
arrebatados àa grandeza que se nos antolha na é uma cloaca de vicios•..•.•.•. Emfim não acho
nossa imaginação, legislar sobre· illusorias chi,;. nada mais a proposito do que o lembrado, pela
meras. "commissão, e por isso voto com eUa pelos dous

Apanhemos as velas, navegue!D0s menor ~spaço, lugares indicado~, Qlinda e ~. Paulo; nennuns outroS
e ferremos em porto onde estejamos a abngo de reunem tantascll'cumstanclas attendiveis.
incertezas ,e illusões~ ?or tão prudentes motivos, ' O Sa. HENRIQDES DE RESENDE: - Prouvera a
proJectarão os nossos illustres~olie~as aut?res do Deus, que já se podesse estabelecer em cada pro
proJecto estabelecer ~ó duas uDlversldades, conten- vineia uma universidade. Então eu diria que todas
tando-se .com o pos~lvel, e guardando para o futuro erão apropriadas,. e tinhão todas as perfeições. Mas
fazer maIS estabe!eclme!1tos segu!ldo ~pro~s~o eu não tenho esper~ças que nenhum dos Srs. de
das luzes, 'povoa,~o,e r:queza.' FOi' pors. mUI fel~ putados aqui presentes veja isso. realisado em:. seus
e sabia. estadelibe~açao, porque partindoquasl !lias. Trata-se:poisde fazer. o ~is que podemos:
pelo m~lO es.te Impeno, fica cada 'uma. p~, coJ.Il trata:-sede ,crear duasuDlversldades e para isso
sua uDlversIdade,' ~sco1hen.do-s~ as; ~Idades maiS me~mQ.esto~ co?-vencido, que ,.hão de ser precisos
apta~ pela su.afertilidade, sItuaçaOVISlnha a.o mar muItos:, sacrifiCl~s ; _mas emfim atte~til. a grande,
e c~una sa<!i0' ~enh~ portanto,. Sr., presIdent_e, extensão ,do Brasl1 Ilao eodemos prescmdir de duas e
como ,da maior eYldenCla que o artIgO 'e.mquestão nee;t6 caso vamosexammar 9S pontos, em que ,elias
devé passar como se acha sem a 1D~~ "pequena podem fic~ bem assentadas. . ' .'. ., .
alteraçao.' . '; .' . .,'" , .. ' . . ,... ,Sr~ :presl~eI!te, desd~ a mlDhama~ baixa idade

O Sa.ANDRADA MACHADO: __.E~consldero tres sempreouVJ.4lZer que ::;.,Pa.uloe Ohnda :erão os
partes'I!0 artigo, e nenas ,o d!vIdo:,,nUIn~ro de lugares proprlOs, ~ ad~quad?s I>.ara.o estabeleci
1ÍniverSlda~es,-locaesde, fupdaçao, ,e. matenasde mento de dU,as umversIdades no Brll$l : e sem entrar
enSino. Sobre a 3"',nada lia, ~e diz,'" er, e por isso me ~o ,exame d,o.s pn,'DciPiOS eIllqu, eS,eJU1ida,"esta opinião
limitar,ei ás dÍ1asIlr~meÜ:as. Q~an:to ~onuq,t~roos c~mmum,Aigq s6 que. elia as~enta,em uma conyic
lllustres,a~tor~s )!Orpt;oJecto.}ndieara,o, duas,;. ,e a çao de utl1idad~s m~lS se~tIdas, do que exphca
iazão,é obvia;a 'f~~ de IIleIO,s para cr,ear :maiS ;e das: o cont~a~!o disto nao se p6d,e .faze~ se!D
eu mesmo' duvido que possamo~ com as d';la~~ q~ torcer a opImao geraI, ,e dar.,lhe dll'ecçao dl-
destes meios são os mestres, POlS temos disto 'muI versa. ' .
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Eu portanto não me canearei em fallar a respeito Cl 2.o .A.b~-se llma subscripção. voluntaria em

"de S. Paulo, porque lenho: visto que ninguem t?do o Imperw recommendadaaos governos provin
~ntesta a sua conveniencia;' fa1larei só de Olinda,Claes e pOI' estes ás camaras e capitães-móres a
·-visto que uns Srs. têm falIado 'na Bahia, olItros na qual se ult~ará no mez de Dezembro, e por tod~ o
Parabiba, Maranhão·ete. É sem. duvida que a cidade mez de JaneIro de 1824: aqui estarão. as liSlas de
de Olinda é da parte do~orte o ponto ~ais aIlro- todas as subscripções provinciaes.
priado: o local é mUlto pelo .c~ntr~o .do. que « 3.0 A universidade central selã estabelecida na
aiz um nobre, deputado ~ é o malS sadio 'que se cabeça do termo que mais contribuir. ' .

,pode desejar, e é centro' dessa parte do norte: é .« 4.0 A d~ norte ~ a .do sul na capital da provin-
. ialvez opontoma;is apr3;Sivel d~ todo.'o~rasi1;~ se Cla.lI?-e maIscon~b~ ou no lugar que se julgar

não de toda Amenca: alli ba mUltosedificlOs, muItas maI~ Idoneo na provmcla preferente. '
e boas casas, e mui baratas: os viveres são commu- Cl Paço da aSsembléa, 5 de Setembro de 1823.-'
mente a bom mercado: a essas 'esterilidades, que Antonio GOrtÇalves Go-miàe. »--:' Foi apoiada. '

'succedem deannos a annos, são devidas mais a O Sil. MONTESUlIIA': -Quando se discutiu este
causas politicas e mora~s, do 9ue a causas pby~icas; projecto pela primeira vez fui de párecer que não
é preciso ter estado alh·para Julgar ; é urna CIdade p~sasse; não por eu ser opposto a um tal estabe
situada á borda do mar, e separada; peladistan- leeunento, mas por entender que procederiamos

. cia de uma legoa ao norte, dos barulhos dOmais em reg~8; aJlresen:~do .primeiro o plano,dos
recife.. estudos que la tmha SIdo ob3ecto da consideracão
~Ese é .certo, como dis~e um nobre ~eputado, q~e desta assembléll; e por isso votei que voltasse á
as scienclas gostào de viver em sOCIedade, entao cpmmissão respecti~a J:lara o organisar quando já
Olinda é ainda por essa razão mais propria : ha alli tlvessemos esses prImeIrOS elementos dos estudos
o seminario que reune oito cadeiras, que constituem em ordem; porém a minha ()~iniã.o não prevaleceu
já um grande principio: ha cadeira de grammatica e a assembléa julgou que deVIa passar o project()
latina, de reLliorica com suas adherentes; de philo- á 2- discussão. '
sophia com historia nlltur~l; de grego,. e francez: Eu desejaria tratando-se de fundàção de univer
eaaeira d,o dezonho; cadouade geometria.; de theo- sidadcs que em cada provincia houvesse uma; mas
logia dogmatica e thoologia moral; e de mstoria como isto por ora não tem lugar, limitarei o meu
ecclesiastica; isto junto como está em um seminario voto a que se creem duas, uma na costa do Brasil e
Ójá um collegio de artes. Eu vi alli estudantes da outra no interior; e sobre os lugares mais proprios
Bahia, do Ceará, Parahyba, Maranhão etc.; e o seu para estabeleceI-as sou de opinião que se funde
illustre fundador tinha a bem fundada, e justa vai- uma na Bahia e outra em Minas-Geraes; os povos
dada de que daqueUe seminario havião do snhir desta ullimn província mostrão-se mui desejosos
mestres para todo o Brasil. deste estabelecimento, tendo até já começado uma

É verdade que !ls ~eus successores, ou ,por. falta subscripcãc para l!'ste fim; e quando eu passei por
de genio,' oU por mdlfferençl1 que de ordmarlo se elIa, alli"me rogarão que fallasse em seufavor neste
mostra para ascousas que são de creação de outrem, augusto recinto; é além disso, como todos sabem,
despresarão aquelIe estabeleci!Dento, que tem che- uma províncilt fertil, saudavel e mui populosa. A
gado a estài em abandono; mas existe ainda. Por Bahia fica por assim dizer no meio da costa do
tanto havendo este p'rincipio, além das outras ra- Brasil e talvez tem mais direito á preferencia que
zões já expendidas, (ligo que Olinda é para o norte nenhuma outra; já aqui se mostrou quanto elIa
o lugar mais.proprio. E .emquanto se não raaUsa estava prompta a dar quando se tratou de fundar
o estábelecimento das universidades, desde já se um estabelecimento semelhante..•.•....•.•...•.'
adapte a emenda do Sr. Araujo Lima; ponnão-se Ouvi com bastante es.tranheza dizer aqui um nobre
em vigor os estatutos do seminario de Olinda; deputado que a BahIa era uma cloaca de vicios;
una-5e-lhe o «urso'juridi~o, e philo~ophico, e temos nesta a5sembléa cumpre ser mais comedido em
já muita 'cousa; Cl'eem-se' em. S. Paulo os dous expressões; e direi s6mente que sendo cloaca de
cursos referidos; edepoistratar-se-baderealisaras vicios tinha na universidade de Coimbra mais es:"

, duas universidades nOs ditos lugares, pelas quaes tud!lntes que nenhuma outra; que apezar de todos
voto desde já. esses' vicioseu pude adquirir conhecimentos que
. :O sIi; GOllllDE :....: Offereço'como eD?en.da' additiva me hab~litarão a ter hoje a bonra de tomar parte
á minba indicação ou' para 'se substItUIr a elIa, os nestes augustos trl\balhos, e que delIa tem sabido
artigos que apresento.' . , ,.", muitos homens habeis na agric~ltura,e nas artes,.
'Sr.; p'resi~ente, insistir,ei .~!lmpre, ~ni requer~r ~a~:t.a.lli se. fazem grandes vantagensern litte

uma uDlversldade naprovIDcra de Afinas., ConheCI-
mentos g~o~aP!ricos:',~ ,_~statistiéos ,paqueIla pJ:"O;' ,·,Por ultimo, Sr. 'Presidente, ,os povos 'da :Babia
vincia illummaraõ,a deClSao desta aug!lstaassembl~a mostrão-se mui desejosos de ter este estabeleci
sobr.e, ap~etenção'4os povós~qu.~cpe4em e~~perao mento na sua provincia e parece-m~ até impoliticO'
uma,:Í1niversidad~"par~ _~ lll;1al'coIlcorrerao com negar'-se-lhesaquillo a que, têm direito, epàra o

b . - que estão promptos a concorrer com a generoSidade
~!1 _scnpç?esgenero~~~:, que têm mostrado em todas as épocas,: éutil não-

te AD,IHÇÃO tratar·com,despreso a vontade dos'povos.
, , ,_,Apoio portanto a emenda '.do Sr. Antonio Luiz

«1.0 Haverãõ tresuniversidades: 1°, urna central qu.eapontoua villada Cacboeira... (Não se ouviu
p&Ia as provincias d~ Minas-?er3!-es e d~ Goyaz; o resto. ) , . " '" '. " . '.
,20 outra no sul para-asprovmClas de :;. Paulo, " O SR. HENRIQUES DE,REZl:ND.E:- Seqwzessemos
Ri'o;,.Grande,Cisplatina 'e Matto-Grosso,; , 30

, ,outra .dividir o Brasil todo em' retalhos e introduzir dis
nu norte para as:provi~ciasdilBahia,Pernam!:>uco, cor.dias int.estinas, não:;ba,?asegilr~ment~meio,
Maranhão, etc. .' . . ' maIS propnodoque .attnbulI' as;deliberaçoes. que:

9



SESSÃO EM 5. DE SErEMBRO DE 1823:

• (C PamElRO

« SEGUNDO

IX A commissão de constituicão, tomando em con
sideração o'113querimento de··C~el1te Alv:ates-de
Oliveira Mendes e Almeida•.feito-a SUilMag~sta\!~ o
Imperador e endereçado á dita commissão;,e~":o
qual pede "Ororogaeão de tempo. -pata Se-demorar~m
Portugal. sem.' incorrer'ria' eommilção estabfillecida
no .decreto·de8 de Ianeiro deste'anno,é'dé parecer
que se lhe cqncedão sei$, mezes de' 'prorogação~' de
vendo recólh~r-sedeDtt'odest~temEo. . . ..':. '.

« Salada' a'ssembléá, 4: de. Setembro .de' 1823.~
Pedro de Araujo 1.íma.~An~o~iO C.o,r108 Rfbêirp'':'de
Andrada M"chado e Silva.~Frali.éiSCQ MuniZ Ta
17ares.-Antonio Luiz Pereira da Cunha.-José
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.- Manoel.
i'err.eirada Cqmara. '» -Fo~p,ppr<tva.do.·; _.:

« Foi presente ácommissão de constituição um
requerimento de Joaquim de, Souza. de Quevedo
Piearro por seu bastante {lrocurador.MarcosIiíoniaz
de· Oliveira. em que inSiSte em SUPPllcar licenca
para proseguir o pleito que traz com o Sr; deputado
j'aeintho Furtado de 'Mendonça. A ecitrimissão bem
que persista no parecer, que primeiro deu,~m se
facultar a licenca pedida,. todaVia como l!- assembléa
decidiu o contrário,'é de parecer que,não tem lagar
O requerimento do 6upplica~te, TIl6rmenten~ô apre-
sentando este razões .de novo. ' : ..' .

« Sala da assembléa,4 de Setembro ilé.l823•...::.
Pedro de Araujo Lima.-Antonio CarlosJabeirp 'de
Andrada Machado e Silv(J,.-Fràncisco'Muni:: Ta~
vares. - Antonio Lui:: Pereira da Cunha. -José
Ricardo da Costa AguiGr4e Andradiz. -Manoel
Ferreira da Camara•. » -Foi'aPPl'?v:ado. '; - " .

.;t , assembléa' tomar com os olhos na'·felicidade CàmjlOs na parte'da competencia' da' mesma com-
<COiDJDWR a Uma pi:edilecção ..por esta ollaquella missáo,'é depareeer: ". _ ,- , -
provincia. Que -quer~er que-seri~,~politico. não ' ,«l.o Qu.7 o lnlga~de ~rabópeloestadode
-estabelecer a umversidade na Bahia vistO que elIa' sua. povoaçao de peMde Se1Smil calmas de ·homens.
<i deseja? Então dig()tambem que é impolitico livres e indnstria dos senshabitalites.e:.'1ánas·cil:.":
negal-a á IDinhaprovincia porque igualmente a -cums:tancias de ser ~aido em villa na fõrma da
,deseja; e.assim as outras~ , _. refendaproposta.: " '.: :

O caso é que filloaimos não haver em nós espírito. Ir 2.0 Que nestas cirCamstancias nãoestáoontro
4e bairro e elle appareee sem ~erermos, porque Julgado de Tacaratú, port{Ue a maiorpilrteda sua
.attribuindo á assembléa·~alidade quando efia po~oa~o pertence á proVlncia das:Alagôa,s,·e:ilElste
obra pelo bem .detodo o .BIãsiI, mostramos o ~~o caso se deve esperar pela constituição, na qwdse

-do nosso coração. Quer-seqae haja uma s? um- d.ev~!Ilareat"as d!-visões gemes e particulalesdo
versidade para se' fundar no centrod!> Brasil, que temtono do Impeno. :' .
-se reputa ser a Bahia; e quando se não possa con- « 3.0 Que não ha inconveniente em se~declaar
.seguir isto para a Bahia, e~tão não haja m~ q'!-e Julgado a povoação do lixá que é fregnezia -per-
umas miniaturas, uns camapheus de umversl- tencente ao dito Julgado de cabrabó. .
dades. ." .,.. ' , . . " « 4.0 Finalmente que a creacão'de commandante

Sr. presidente, sejamos francos· e sinceros; militar e de um juiz de fóra na Villa de Flores, póde
quando íalla a utilida~e commum e o bem geral, ser reservada para depois da publicação da coDsti
-deve' ci1lar-se a Bahia, Pernambuco e. tudo o mais. tui~o, por ser mataria de que allise deve tratar.
A .1lsSembléa não deve ter em vista mais que a «Paço da assembléa, l° de Setembro de 1823.
felicidade geral da nacão; como não póde haver Manoe~ Jacintho Nogueira da GamG.-Barãg de
universidades em todás as provincias, c'ü~a-se em Santo Amaro.- ilfar.h~m Francisco Ribeiro de Ân
estabelecer duas, escolhendo os lugares malS ap'ro- drada. D- Por haver quem:faUasse sobre eUe ficou'
priados; e digo por isso que sejão em S. Paulo e adiado. , ...,. :
Olinda, ou ,!aquelles .lugares !lua a assembléa en- O SR. ARAUJO i.ntA, por parte <ia eommissáode
tender que SilO os mlllS proprlos. . constituição. leu os seguintes pareceres:
. O SR. PRESWENTE declarou adiada a discussão
por. ter dado a hora da leitura dos pareceres.

O SR. RIBEmo DE ANDl\.\DA pediu a palavra e
leu, por parte da commissão de fazenda o seguinte

« PROIECTO

Cf .A assembléa geral constituiQte e legislativa do
imperio do Brasil decreta ~

II 1.0 Todos os productos das fabricas da ferro.
ou já estabelecidas ou que para o futuro se hou
verem de estabelecer no temtorio do Imperio, serão
livres, por espaço de 10 annos, dos direitos de sa
bida e dos dI! entrada nas outras províncias do
mesmo ImDerio.

« 2.° GõzarÍló do mesmo privilegio os produetos
-das fabricas de quaesql1er outros metaes ou mi
neraes, aue se houverem de extrahir do sono bra
:sileiro. •

« 3.° Gozarãõ Lambem de igual privile/p0 os pro
-duetos das fabricas secundarias, provementes das
primeiras.

« 4.· Iaes produetos, para se não' confundirem
-com os de fabrico estrangeiro, serão acompanhados
de uma guiaautbentica, que declare sua origem.
quantidade e qualidade, além da competente marca
-ou. cunho ane •possão trazer das suas respectivas
iabricas.- . . '.

« 5.· Não se comprehendem na generalidade"do
. presente decreto os productos das fãbricas de ouro
.e-.pra.ta"e nem os diamantes 'e outras pedras pre-;
CIOsas..; '" '
; «\Paço da assembléa, 5 de-Setembro de 1823•......;

Mar,tim' Francisco Ribeirede Andrada. ......; José
.Arouche·de:ToIedoRendoo.-PedTo de Araujo Lima.
- MaMel Jacintko Nogueira·da Gama.- José de
JJezfinde· Cesta., »'.=-' Ficou para a . segundaleitura.
rO·meS1n6;Sr. 'depütado leu' por', parte da' com-:-

missão de estatistica o seguinte ((.~CEIRO ..:::'; "',

~<i":c.:.;;:>:,':;" ~'}:.~Aiix~ER '::«.A commissão decónstituiêãO"~\~st~ d~~~r':"
;;Cl::A: commissãodeestatistica tomando emcon- macão dada pelo intendente 'geral da poliéia;·'Sobre

, ~deri.lção"a dpropostadO .Sr.. deputado Ribeiro Jos~ Fernandes Barbosa, que requer a' prorogaçã()
", ,"-~. " .. ,.' ." ~ '. ", . . . .



SESSÃO. EM 5 DE SEm!BROo DE 1823

« AOcommissão de marinha e gnem.~ poder
dar o seu. parecer sobre a regulação do numero de
tropas de la linha que deve' haVer no Impelio e
quaes os seus vencimentoS precisa que.se~ ao
governo: .

« 1.0 InsltUCfões sobre a forca das fortificacões
de cada I'fovincla. . - •

a 2.<> O numero de tropaS. das àüierentes armas
empregadas. no serviço. diario em tempo de paz e
qual este seja. .
. ao 3.o A estatística de cada. província pelo que
pertence á população de homens livres, com sepà
ração da· claSse dosde côr preta.·

C{ 4.0 Que soldos correspondem ás mesmas pa
tentes em diversas provincias.

'0 ·a Paco' da asseml>léa, 2 de Setembro de 1829.
Jose Aróuche de Toledo Rendcm.-ManoelJacintho
Nogueira da Gama.-Pedro:/osé da Costa. Barros. I)

- Foiapprovado~

-deiIWs.seismezes para não ineorrer no.decreto de . «5.0 Que afIllel!esque~inspecçãofuremjw.:.oadQS
-8 de·Janeirodeste anno,.éde parecer que se The lIl~pazes de~ actiVo. ou. que não'~
'CODl!:eda,ov.isto Dãocónstar haver~ contra:o eontuluar no sernço nacional, sejão despOOidos,.
dito e ter;aqui esta1Jelecimento .d~ °negocio, fabrica ronced~es levar o fardaniento ane hott-

-eo.escravos. .. verem:recebido. •
- li Sala'da. aSsembléa~·4-lIe Setembro de 182S~ . Cl:.Pat:o daassembléa.:>' de Setembro-de 1823.-
Pedi-Q.de Araujotimc.~A.ntmiio Carlcs-Rlbeiro de J~~ de Toledo Rendon.-Manoel Jacintlw
·AndradiJ. 'jfaclu:;do eSilf:a.~Fmncisco-1fum=Ta- l'foguara..dG G«ma.-Pedro José de Costa. Barros.
~à:es.~A~io Lui:.: Pereira r!iz,0C1miuz. --José O SR.~~ M..u:zuDO :-Estecorpo foi creado
_:R.1ca:~~ da.Costa.. A~T de, ÃMrada..~·j[ a~l por uma lei, e Dao póde ser dissolvido senão ~r
_FerretTGdu.Ca.1MTa~ »..;.....FOIappro~~o:·: . outra; ennnca~~~ parecer de.commissão. Se
0'_ O SR. CQsnBA.Gll.OS, como relator ~. commissão a illustre coIIlmJSS:'1o Jw,,"a fl!1e de\""e ~r ~eto.
de marinha egu~ leu. ~bem os ~cvWntes pa- ap~nte ~.proJ~ de leI e a assemblea ó to-
:receIeS: o ,mata na coIlSldera.!t1ooquemerecer.
.({PRmEmO: .o SB.: NOGl1BOlA. DA.. GA5n.: - A. commissão deu. o

seu parecer em virtude da indicação do illnstre. de
putado o Sr. Carneiro da Cunha. Se aassembléa
approvar o parecer então apre~n&ará um projecro
de decreto para entrar nas discussões ordinari~.
Aocommissão sabe muito bem ~e não é-por um
~ que se ha de extinguir o corpo de estron
gelI'OS.

j ulgando,-se discutida a materia. vonceu-se que
vol~e o par.ecer á commissão para se redigir em
proJecto de ·lel.

O Sa. VERGUEIRO propoz /lUe, por ecoDomia de
tem~o. logo, que a~ comnussões julgassem que
denao redllZlI' a proJectos os pareceres o fizessem;
e consultada a assembléa sobre a proposta foi ap
provada.

O SR• .M.uA. como relator da commissão de le
legislação, leu os seguintes pareceres.

• C{ PlWfiUno
C{ SEGUNDO A

. . . " (l commissão de legislação para deliberar 0 in-
C{ .:4.. toJJlIDisSão ,de .mariJiha e guerra sobre a terpôr. o seu parecer s~bre o requerimento de

extinêãó do regimento. de estràngeiros mandado D. ~u_lZa T~e~eza. do NasCimento, e outros. que se
crear'pordécreto de 8 de J"aneiro do corrente anno qllelXaO da IDJUstlça com que_dizem ter sido jul
attendendo á difficuldade de se reaIisar esta creaçã~~}UDa,~ausa, .~e .ventilarao .com. 'os :herdeiros

. e ao sell estado e~ectivó act.ual composto de 5 offi- ~o bnga":8Jro FeliclSSlmO~~?sé V~cl!lnno de Souza.
ciaes de:estado-malOr,-lcapltão, 4 tenentes, 1 aI- -eoque ulWDaD;lentese decl<Uo no JUIZO da corôa da
fe~es e :106 :p~ças< en~anSMçadéis·e soldados, :casa_da suppllCação, precisa que ~e eIijã~ as infor
aIem'de:30effiCl:aes inferIOres e 13tambol'es, sendo ·maçoes dogo!emo, tanto a respe:.to dadíta causa,
aosna.. ·total-f{)rcapresentemente:ode '160 individuos co.mo dos motlYOs, porque senão concedeu aossup
é· de parecer qÚe.seja extinctoo-dito regimento:-co~ plicantes a revista que requererão· ao· tribunal ao
as seguintes provideilcias: .o... o ,.' desembargo do paço. . o . '0

. cc l.°Que os oIDciaescontinuem areeeber o soldo c{,Pa~ ~a assemblea. 4 de Setembro ode 1~.-
simpleS de suas patent~porespaçodeseismezes-; Jos~ Te'tXe1.r.a, da. F?'flseca !,"o.sconce~I08.--Jose An
cessando'de então por diante·estemeio vencimento; tontO àa $tlva .Mata-:-Joao:.Anton~o.. Rodrigu~ tk
o- qnalse lhes concede em attenção'°ás despet.1i>que Caryalho.-D. Nuno E'Ugen~ooàe'Locw;-.Bernardo
fizerão. ::0' o'. . .'. o: o .....·0 o . 'ose. da Gama.. u . . . o
."i~« 2.<> Que'ds officiaes.iMerio~s,sejãoderi:rlttidos,· Por haver quem fallasse·sobreene ficou adiado_
continuando a receber: por O;maIS; tresmezes"seus '
respectivos roldns' tão'sómêntê. : oo,. . '.l. . .($ SEGUNDO o .
. «3.0 Ques~:a.Igunsd!tosinferi6res~r~m éon:" .. «Acô~sã~.de1egisiação.Pa....a,póderitÍ!érpôr

tinuar ao servu-, opossao fazer :noso·bata.1h~. né!-: Q:seu 'll~cerooso~re 00 requenmento dos' trinta' &
cionaes com a pracade .soldados; oe -vencimentos s~te nio~dores°dó'districto.do Tanque da' ,comarca.
dos.'SOldadosdanaÇão~: '000 ::",' ~ o,:, :, . ~ó:~á~a#I,,:crue se qtieixão da Vfolericia~oeomque°a.
: ')« 4.'? ,Que .os tambores; e-soldadospossao :IguaI, lier,dewr ~oo:~élrechal' João Carlos Xaviér": dà:o,SilVá
mente!servir, querendo,inos corposnacioiíaes';pre':' F~n::ãq"pretende pbriga-lcisa deixar os' oterrenos
c~~ndor~, de1ida insp~cção :~ol:l!-:e o se~est!l,do phi- e~'~:se ~c~ãO .sit~ados.· ha om~:de'Viiito~ itin~~st-'
SICO; obrlga~do:se .,a()sf~lllo.~~ odeo..18, ~:nos. a ~em·9PPO~l~O,. ou 'a pagar-lhe' cada'Uttl: del1e§ o
s..~r.virem.:;por seis a.nnos.• eaos:1nenOrl3ê.jlOr ,8.a!lDOS ~o.r: ~a Pl?:r*o 'oqtle 'p~s~e1 fundan~o~~~; a:Suit
com o mesroo soldo .dos ,soldados .dOs.. batalhoes amt'encao:'lla' concessao' feIta aoodito'"IoaO"Garlos
qúe 'seore~em) podend? uns e o~tros~Iip':~}m Xâ~~r~d~·tresse.smàriasqUe~-!!~Cá·i:!em~I!t~
maio~cont~nua~ao d.e .sElr~ço. se, asslIn.olh~sconVler, aprove:t~ -:-Pre~ \l,!uese-~lao d.o.8:0)'ei'nij: al! '!Jr.'
findos'os ditos -prazos °com as 'vanta:gens'marcad,as formaçoes do que Ja se tem °pasSadoa 'esW'$j)elto;
pela lei. . o .'0 com a remessa da informação dada: pelo 'go"(el1i6~dá.:



« pil\ECEa

. '~.-.'.de~esso~ () -reqc.etimznt{)l l{ lllm.. eE.xm.'Sr.-Poroniemdes.!L.o.~
_,dos~~tes.. ,'.... rador.remeuo a. V. E:t...em resposta aoOfiicio de
.':, •.~. da assembhia, 2 de Setembro del~~ 29 do mez proDmo ~o,;ciilWdopeIo'alltee:ess!lr
.JoséT~ da FOISSeCG V~.-lcse A~ 00 V.Ex., () reqnenmentn da ~bleão MOleita
tDAio de Sàlm 1JfGia.-João. Antonio.~ tk !fosso, e aÜh~o da junta, provisoria do go
~.-D.~tIfW Eugemo de Lot:iJJ e Silbit::.- Temo. da. prGnnaa ,. de umas Geraes.; em eonse
Bt:rnardo Josê da Gama. quenem da qual ~-re-o Supplir.ante' pc;' .dfsDacho
. Por ha.-ver anenl faDasse sobre e!1e fic6n adiado. qn~_dos !Dei~ .o..'"'dinarics. '9 ~e 'f. Ex.

• , " levara ao conhecunentóda assemblea geraI, con-
«mtCEm.O stitainf.e e Iegi$tWa do ~o.-Deus gnârdea

._ . .V. Ex. 'Palacio.do Rio_lIe 1aneiro, em 4, de Se--
'C:: AcomIDissãO de legisla~o tendI? em >ista o tembro àe l~-:Cad4no Pinto de Miranda Jlàsi

requrimento de losé Antonio d' Almada. que pede teRegro.-Sr.loão Severiano Maciel, dá' Costa. :I>-

Qispensa de habilitações pua professar na ordem Foi rem.eUido ã rommiSsão de Iegisiàção.'. - .
de Christo, de cujo habito te-re mertê; e ~ oult\)S Entrou em discussão o parecer da eommissãet de
de AntoDio Tavares Co~D•.T~a; D.'.Anna legislação sobre o~ento dos moradores &.
e D. loanna Marques de Lima. Manoel Marques de villa de Santo Antonio de Sã. adiado na sessão de
Souza.Fe1ippe:AntoniodoAmaral, eManoel AirGilSO 128 de Agosto. .., ,
VeIIado, ~e pedem dis~ de~ de tempo O Sa. FluNÇA: - ~ão o otnio o ~chígrapho:)
~mediça~ e demarcaçao de sesmanas. os qnaes , No 11m do seu disemso mandoR para a mesa a se-
iotào Temettidos a esta augus\& assembléa po~ pane . te' ' '.
do governo. com as constiItas da mesa ~o desem- gum u~A '
bargo do paço sobre os.mesmos requenmenws: é
de parecer, que se autonse o ~vemo para pooer «Que se omeie ao governo~ ~e ordene â.
conCeder estas e outras samelhantes dispensas de camara da villa de Santo Antonio de Sá que sobre
la~ de tempo. babititaçõe5. e as mais que. por esteja na arrematação da renda do ver. i'azenào
esti1~ se tem con~dido ~tê ~ra pela. seerelarla de cobrar as coimaspelo procurador da mesma eamara.
e$alJO dos Iltlenoctos ,!ounper1o, emquaDto o con- emqaanto outra cousa se não ordena por uma lei
trario não fõr de\enJl!Dado. ' regUlamentar da adininistração das munieipali-

ct Paço da assemblea. 5 de Setembro de 1823.- dadesem geral.-o deputado, Franca»-Foi apoia-
José Antonio da Siloo Maitl. -Jose Tei-rftrtS da da. •
FOflUca Va.~los.-Joào Antonio Rodrigues de De' de b . 11 - 11 di dCaroolho -Bernardo Josê da Gama.--D. ,Nano ,POIS o ~.es te exoes COl1 a a a Dova-

E
.:r_ 7t __.~ mente a discussao Wt ter dado a hora.ugenw _ LoU<iW. J) , '

P ha ar miem fallasse sobre eUe ficou adiado. I O.Sa. COST.A.B.uROs:-Apezaràeter dad~a_hora
or v '1- .. . • _ deselo que a assembléa me conceda a -oenn!SSaO de

O Sa. Lopss G.uu. com ~lator da comaussao de ler uma propo~..a, que não admitte aemora, pois
petiÇÕes leu o seguinte sendo approvada como espero. cumpre que. naja

tempo para se expedirem as ~rderis necessarias.
Consultada a assembléa ~ecldio.se que a lesse; ,

te A' commissão de petições vendo o requerimento '. «' PROPOSTA.
de José· Gomes em que 'pede a 'esta soberana as-, " '
semhléa babta,dá praça de soldado,allegando !D:.0-' ,« Proponho que ,aassembléa declare o dia 'i do
tivos que 'O devem isentar de prestar-se aosemço corrente, anniversario dain,dependencia bramem,
militar .. é ,de pa.."'eeer ~e nào compele a esta as... : dia de. festa nacional; e que nomeie uma deputação
sembléa o deferimento a tcl. pretentão., , com~{)sta de tantos membros quantas são as pro-

a Paço' da assembléa, 5 de SeterDbro de l~.-vinClas que seachão representadas, um de cada
José Yei3;eirà da F~, Vasconcellos.-LtW..o p:rovincia. afim de comprimentar aS. M. Imperial,
-Soares Teizeira de Gout;êa.--Caetano jfq.rit; Lopes e agradecer-lhe em nome do imper,io o primeiro
GGr.-.a.l:l-Foí approvado. .,',' -grito àa sua~dependencia, solto porelle DáS

OSR;'.sE~ABio1w.CIÉL DA COSTA declarou que Jna.tg~n.c;, da Y~anga.-Paçod~assemDléa,emade
cabava de receber omeios d(l governo que pasSava a SetelJ$I? de 1823~~Pedro 'J~e da Costa, Ba"o~. »

fer um do ministro de estado' dos negocióS da Fallâ!ã0 al~ns~Srs: deputado~; (mas n!1da dISSe
• ' e oUtro 'do. da JOUSúca : : dest.a;l:lisCllSSàoo,.m~lgrapho: Joao Estevao). e afi-

guerra. ·0 ' ,nal propôz o;Sr~ pteS!dente:, '. " , "
« Illm.. e Exm. Sr.--Level á augusta presença de loC> Se o referido dia '7. sê reputaria,interinamente

S~M~:o,pn~rador o ,ofii~<! .~o l° d()c0l'!Elnte Se- de festa naclona!.--Venceu-se que' sim.' . '
'te1;lili.. ~;. que V'.~' me.,diri.glotcommnmcan.do ao. ,2.°Se iria por e.ste m()fiv.o. uma ,deputação a Sua
goJe~().a,~solnç,ao-t?II1ada ~la,~embléa ge~> Magestade.-Venceu-se.~esiJÍl.,' : '
C€1~ltuI~~;elegJSlatíva do :1lDpeno. sO'!>re .~.Im'7 3.° Se a deputação sena eompostade. deputados
m9âia~reme§~ para Portugal;das tr~pas l~tanas de todasasprov:inclas.~Venceu-se que sim;' e que
~apresa~~ ,e,mPem~buco>~ Bahia>, e te!Ldoo fossé:.deU,meJnbros.enmo, mandava o regimento;

~~:~~=;~v~~eg~~r:sl;:vN:~~~:_.oS~: ~ti~o' tnn~3omõ 'se deve ()m~ii!."aa
, 9, íifoilnidâile daquella resoluÇão nie-ordenou.que goyemo.hoJe m~~,. para haver te!Dpo,de VJ.r a

AAo"opar,tiCipasse a V. Ex. ~,:co'nIiecimento resposta, ~proponho que,seappro.ve Jáa actane~
~~~,~~léa.-~eu~,gu~~a 'V. Ex.l'aCl); ~~J~a,~~p'()SS~,~ ~~',secre~o f~Zer,~1tP~: ..
a-de..Sê~ínliro ne 1823•....;JoaoV~ra de CiZroalfW., ';.', " "'. ,,' .... ;,." '.' '. ".," ,

,,'"8i.:J:oão:S6vkiiano Maciel da CosÚ!-.» - Ficou ~ : J!ol,approyada a~c~ nesta par.~,para,() re~end~
_Dililéà-ínteir8.d8~. ' ," : -fim.' , "')
~."-' ' .. ~.. - - '-. :.. '- ~ .: '.
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P~"'CLl. DO SR. amo DE SU"'IO AlL\RO

li: IUm. e Exm. Sr.-A. assembléa geral consti
tmnte e legislativa do lmperio do Braiil tem resol
tido eu\iar no dia 7 do corrente á presença de S.
M~ o Imperador uma deputação para lhe exprimir
em nome do imeerio os pnrissimos votos de seu
agradecimento pela maguanima resolucãQ de decla
rar a independencia do mesmo Impeno pela pri
meira vez no sitio do Ypiranp.. O que ~cipo a
V. Ex. para que, sabendo de :sua Mages'kide o lugar
e a hora em que detennina recebe-la, V. Ex. m' o
communique, e eu possa fazel-o presente á mesma
assembléa. Deus guarde a Y. Ex. Paço da assem
bléa, em 5 de Setembro de 1823.-João Seceriano
Maciel da Costa.

- o Sa. Pm>sw&n:& assignoo para a m:de!Il ào dia: . O SR. Sns.1.l.zsBoA. :-Sr. presidente: tendo na
l°. a-continoacão da 2' discussão do projeeto sobre sessão de 28 -do passado proposto uma emenda ao
a fundacãodedaas~esnoBrasil :2."Opa- projecto de lei sobre a crea.ção de uni-çersidades" e
recer dã ea[fJmisSio de fazenda sobre os ordenados reso!t"endo-se entã~ que eu a :res:eITaSSe para oífe
ilos presidentes e secretnios dos go~..rnos das pro-~ na conf~dedo regimento. aos artio"OS-
meias: 3'> a inàicacão do Sr. CarneIro. do proJecto,~ licença para ler.
Levant~ a-seSsão ás duas horas da tame.- li: _Ut. 1.0 U'ear-se-hã pororajáumaunitersidade-

Lzi:: 10sé de Can;Glho e Mello. secretario. nesta côrt~á cus:a do thesouro, a qual se intitaIarã
. -mri.eISidade das sciencias. bellas letras e artes.

tt Art. 2.0 Comecarã o anno lecti\"O em 182! depois
das ferias da Pa.~oada Ressmreicão.

<:( .Ar_ 3.0 Fundar-se-hãGuni~dadessemelhan
tes nas capitanias das outras provincias do Impelia
do Brazil, quando forem requeridas pelos respecti
'OS DOVOS, e goi'erDOS Iocaes, que âesie,onarem, e
~"Uiarern os fmdos, e reditos de cada uma, neces
sanos ao estabelecimento, e independentes da sua
estabelecida renda publica.-Foi apoiada.

O SR.. GOmD& :-!Sunca con\"irei no estabeleci
mento de uma uni\"ersidade nesta cõrte, ao que
acho inconvenientes phisicos e moraes. Os pbisicos
são: a insalubridade conhecida por males endemi
cos visi.eis, os calores excessivos, que afracando o
corpo, afracão uunoom o espirilo, e o inbabilitão á
sérias e ~ra(utl.<!As apptiea~es, o alto .ptw> de vive
res, e dé todas as cousas necessarias a riáa•.Os 1'110
raes são: as distraCÇÕes multiplicadamente produ
tidas em uma côrte, caminhos tariados de fortWla
que se ofl'erecem á mocidade, pelos quaes desertará.
a laboriosa carreira das letras, razões estas que
obrigarãO nossos maiores a transplantar a llDive'J'
sidade de Lisboa, para Coimbra.

Para se estudar com successo, Sr. presidente, é
precisa-mens sana- in cO'1'pore saoo-concen\.-acâo
de espirito e um certo isolamento, impossivefno

Reunidos os Srs. deputados pelas lO horas da tumultoe efl'ervescencia:depaixões nasCÔrtes. Acade
manbà, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 65, mias de sciencias e artes, que se rórmão pela con
faltando com causa os SIS. Araujo Gondim, Ribeiro gregacão de homens já feitos, e consumados, são os
àe Rezende. ~veira Me~donça, Carneiro da Cunha estabe"lecimentos proprios àas cortes, e que prospe
Andrada e Silva! e AlmeIda e ~bulJ!lerque ; _e ~em rão pela influencia dos governos. Para um tal depo
eUa os Srs. Rodrigues VeDoso, PmheU'O de Oliverra, sito de luzes darei a todo o tempo o meu voto: mas
Ferreira Barreto, Muniz Tavares, Furtado de Men- _nunca para a universidade. Portanto nada de um-
donça, Camata, e Nogueira da Gama. - versidades na côrte. . .

O SR. PaEsIDE.\'TE declarou aberta a sessão, e O SR. llliGUEL CALMON :-5r. presidente: Ea
lida a acta. da antecedente foi approvada. observei no debate de hontemsool"e o .art. lo que

O Sa. SECRETARIO llicIBl. DA COSTA leu o seguinte está em discussão, que muit.os Srs. deputados con-
o1iieio do ministco dos negocias do lmperio. eordavão sGbre os lugaxes designados; mas que tam-

«Illm. e:Exm. Sr.-Tendo levado á augusta pre- bem muitos outros discorda.áo: parace-meque póde
senca de S. M. o Imperador, o omeio que V. Ex. haver meio de conciliar tudo com uma emenda mas
me tlirigio hontem, participando.me ter a as.sembléa antes de a propõr farei algumas reflexões.
geral constituinte e legislativa deste ImperIo !esol- Eu sinto muito afastar-m.e daopi.nião de algunS
vido dirigir ao mesmo senhor uma deputaçao no illustresdeputados que olho· como meus mestres
dia d'amanhá 7 do corrente, para lhe sigIDficar em por suas grandes luze.s que respeito; mas estou
nome do lm~rio os puros -votos de agradeciJl?ento persuadido que as grandes cidades não são impro~ .
pela magilanima resolução ~e ter dec!ara~o a mde- prias para o estabeleciment.o de universidades. Nas
pendencia· do mesmo ImpelIo _pela ~nmelta vez no grandes cidades ha ulDa masSa extraordfuaria de
sitio do Ypiranga, na provínCIa de lS. Paulo, es~e- luzes que senão encontra nos lugares pouco popu
rando saber Q lugar e hora da sua solemne recepçao: losos;alli se aprendem grandes licões com.muita
S; M. o lniperador me ordena que eu respond~a facilidade, grandes lições que em ru~sermos-e
V.·Ex., para ser presente na lllesma assem.blea, solitariGS le"Tarião annos; na toneurrenciade obje-:
que terá todo o prazer de _receber tão.distin~ta de- ctos variados, e nOs differentes especta~u1osque
E.utacão ã UBla hora da tarde no palaClo da cIdade. t()dos os dias de nOVo se apresentão,aprendepra
J)eui gJlarde a V. ~ Paço, em 6 de Setembro de ticamente9 mancebo o que estuda emtheoria.': ' ..
l823. - José Joaqttim Carneiro de Ca'!1lpos. - Sr. O arguinento tirado das distraccões.tamhem. me
JÕão. Seyeriano Maciel da Costa-.-Ficou a assem- ·nã.o. fazpezo ; o Véldio tanto. é ,na s'olidã(}cf,lIIl~ élD.~
~léa mterrada. . . '. .... :uma. grande cidade; e quanto aos commodospara
... Passou::'se -ã ordem ~o dia, e continuou a discu~ 'viver digo que quanto maior é a_cidade ~tolI\e,:".
são do art. lodo proJecto sobre fundação de um- lhor p6de acc0l!lmoda:os qu~entrão de fóta; mUlto-:
versidades, adiada na sessão antecedente. ; ._menos peso farIa aqUI a entrada de ooסס1 pe~soas,::

lO



00 que em S. Paulo, onde logo se conheee.ria. a dif-,' Eu confunno-me lnuito com. esta ProIlosieào; e:
ferenca. ate nO~ dos generoso •• , ." Vejamos' ainda qu~~ que ella implicaeom. a (iesiinacà&
3e"'"Orã se ê ptalitavefa funda~o de di'tel'S3S u:niver-, fin doo lu.:,"'UeS das dll3,:>, não eassim; ~lheu:.se
sidades; e a decisão me parece fucil <Xlnsiàe.rando S. Paulo. e Olinda, como os dous pontos mais pro
um3:,S feitas ã custa da nação. e outras à custa dos prios; ma~ cada U!Ua póde estabeleca auni~
parlieulares. • ~de se qmret, e tiver com,9.U~ ; ,~ve haver a"'~ld

A. assem.bl~ para estabelecer univ&'Sidad~ eon- liberda~e pal'a ,8. ,propagaeao das, 11l2es; e aSSIm
salta as rendas do Imperio, o estado de suas finan- ~mo nllO prohibup.~ es001as parti~ares, ta.mb~
~.as, e vendo que nào ~e estabelecer muitas trata. Dao d~vem(SS p'tGhi\:nt estes estabe\ecunentos, (NaQ
de crear só as que julga mais necessarias, e por se OUVI0 o resto.) ,
isso a commissào entendeu que deyia.limitaMe a O.Sa. SILVA LtsilOA :-Sr. presidente, estou con-
duas; ae"Ol'a' se qumquer das prov1UClas que1' te'r venCIdo, que. 1>21' ora, é urgente concentrar todos
dentro em si outra. umvelSidade não na razão para os recursos do Imperio para a. sUa defusa; depois
se lhe não conceder uma .ez que a sustente com vir;i com () tt-mpo a lnstrU~ào superior. O horisonte
fundos seus. ainda està mui turvo: nào nos fucamos illusões com
Ofi~ ~r isso uma ~enda ao art. lOque em projeclos que demanàào paz. e riqueza progressiva.

parte co~ncide com a do Sr•.Lisboa. l\,ão me accom- Reconheço, que o P;alriotismo dictou aos Srs. de
modo com a do Sr. Gomlde que estabelece e fixa pulados, que lêmoplnado dit!erentemente de mim
logo ~ \Uli~'tSidades, e põe como em. leilão o as- sobro a ml.iltipli~() de univer$idades, a pteferen
sento denas pata quem der mais dinheiro. Eu \'ou tia dos lugares destes est.'\beleeimentcs. Cada um a
ler o que proponho. pretende para a respectiva proyincia. Parece-me

, 11: !n$~D_\ t'el1lisado o caso da fabula de Orphêo, que, á fo~
de amor das Nimphas, {oi por ell:l5 des{leda~.ado,

« .-\0 art. 1.0 Que se estabel~ào duas uniwrsida- porque cada qual o de~j&va lDteiro para si.
des uma em S. Paulo out.ra em Olinda, (acllltanda-se lá na sossão de 2S de Agosto disse, que, a se deA

a cadl:l uma das demais provindas do Impelio a verem decretar du;tS universidados para o Imj)crio,
funda("-ào de iguaes estabelecimentos dentro em si, haria toda .:I Ea:ilo para ser umOl dellas na B.1hia,
logo ~ue -os seus respectivos habitantes, altereção C{)UlO a an~iga ~tctropolc do Brazil, e a sogl.l.nda
para isso os fundos ~eces~ios.-o deputado, Jli- cidade da Imperio, tendo li l'anl<lgem da situação
guel Calmon. »~FOl apol<1da. central maritima, o mllis estabelecimentos, recursos

O SR.. VUGCE1\\O ~-!tí. hOt\\em aqui declarei a e reditos, e attÍ porque jú, no go"erno de S. M. Fi..
minba oamião, sobre o artigo em discussão e suas delissima, otrcrecell uma subscripção do 80:0008000
emendas";, mas agora como velo que se I!ropõe qne reis para ter uma universidade; porém não obstante
haja uma sóutU'EltSidade no Rio de Janelro á custa ser eu natural da mesma cidade, não posro, por
do erano. e' que depois se ~e!D outras na~ P!'Ov~- ora, considerar ser de necessidade immedinta li
cias quando eUas as requeuao. sempre direI mms creação do uma uoi\'ersidade senão nesta corte;
~tna eousa••\ gtaIid~ da cida.de pede qu~ hajão 'Visto <{ua, no meu entender, não se ~em produzido
,ne1la escolns de J.nStruccao, para os seus habitantes; razões em contrario que iUidii.o as de economia e
mas eslabelecei no lUõ escõlas para instrucção ge- politica, que tenho ponderado nas diSCussões sobre
uI do Imperio. ~ querer fa,zer monopolio de scien-' o <'lssumpto. se é que se pretende {a~er Um estabe-
cia., lecimento decente, e de execução etTectiva.

Poucas serão as falllilias que possão sustentar os A ot!erta feita na Bahia em estado florente seria
filhos nessa universidade, porque as despezas serão diffi.cil de Se realisar agora depois da crua guerra
:mui 'grandes; só o artigo casa é para empobrecer que a provincia sofireu; e. ainda realizada, a se pôr
um estudante; além disso o local é improprio pelos em rendimenlo o fundo dos ditos 8O:000~O réis.
mulli~licados 'motivos qtle o1fere~e de distrac~o; como seria n.ecessario para não se ~aunr o capi
não e o mesmo estar onde ha amtudadas occaslões tal, apl'.nas renderia 4:0008000 quantia inconside-
de ser distrahido ou onde ha menos ou nenhumas'ravel para o estabelecimento." ,

Todavia oS!'. Lishoaqller que se funde uma uni- MUltiplicando-se já taes estaheleCimentos. todos
versids.de no Rio á custa do erario. e nas provincias serão fracos, ou excedentes á demanda do paiz.
só li custa deUas ; parece ser isto grande privilegio Experimentou-se que varias cadeiras queforão
lIara o Rio de laueiro. & acaso se dissesse que fosse creadas na Bahia de estu.dos maiores, se mostrarão

,-sustentada' .á custa ~o ~o ~omo as outras li, custa como plantas exoticas, que não vingarão. '
das: respec~vas -erovm.Cl~S, !>6m estava; roas coroo Por ora nào será oneroso aos que tiverem posses,
se 'O!(r~)õe e ma~es~Ul!UStiça. '..-. _ ou auxilios ~ara segllitem os es\udos daúniversi.
;0 Rio de lanell'O Játe~ ba~tantes1l.nvUeglOs, n~,) dade, que venhão fazer seu carso nesta cõrte. '

se ,1bil de:ve ,eoneeder maIS; basta a lndependenCla Por ora as rendas publicas da Bahia conl'ém que
, '~~: q,.ll.e. está, ao mesmo passo que as outras têm de se dirijã\) á reparação dos estragos do inimigo, re.

~..l': A~lp~\U'al: ~ seus ree~os. Portanto voto novação e multiplicacão dos armamentos ,e p~mo.
~n1.~,~,~~~ild.aJl~.quese :nao dê esta prneren- cão da marinha impenal. Â Bahia, terá' sempre a
:Cla.'aoIü.~l,_~m.. 'tãPUlJ.us\a düierença sobre os fun· '. . li - aidI' ,
âos'.do' .tàbcl.êcUDento;'Um'hói:lrado membro quiz .prl~a.zla a ~taçao na'V o, .mperlo. ,', ' '
~nOli:a.ôWóSiçãôdaseinendàSpropoStas; e con- Dlz~a-se na Fr~çaque'Lulz XIV. era soberano
vindÔô,qó.e,;:etài>::)!éCessarias as ':duas universidades magnIflco em' Parlz, mas' só monarcha poderoso em
:~.rl;Íg~tes;asSigna:dôs:ilê~ commiss~o •. ilcc1'l!scen- ,TouloD.' '--, , .' .' ',"
·"t~',:;i:~#,"~ê',~gut1l!ldasOUt1'as,llroV.ll1~asqwze~, Pode~se-ha~mbemdIzer, que () lJ:npe~ador será
~ju~ar~â,1miv~dadenoseu terI':tono o.podena ~ esi?le~dido no RIO, mas ~ó Grande na BahIa, lJUan-
,~' ~g~~~:os,~~~~~'ile,cessarlos,para,as de~~ l~fathl, ~e promover deVIdamente a armada unpe-
~",::_::t_;;r.",-,~~,;t:~;l':~i:'::->-':::~··· ' ' ,", ' ". -- .

;;c .....: ......--.•.•
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_ Tendo esta CÔrta quaS!- todos os·estabe~eci~entos O S1\. CARVALHO E MEr.LO :-Tral.a-se neste para
e estudos mais necessal'lOS para uma umversldade, grapho de um ponto da maior importancia, convém
e só lhe faltando os estudos da faculdade juridica, a saber, dos fundos necessarios para a sustentacão
tem não menos a opportunidade de fornecer os pro- destes dispendiosos estabelecimentos. -
fessores de direito .xluvenientes, havendo magistra- A mataria mostra por si mesma a sua importan
dos e jurisconsultos de credito, que podem "-qui ser .da: sem elIes nenhum estabelecimento póde sus
empregados mais economicamente, do que no inte- ter-se, e muito menos medrar.
rio!', <lU em outra p~rte. E' necessario procurar estabelecel-os com certeza

Não posso assentir que s~ m~nde vir ~e Portugal e abundancia, e com o menor incommodo dos eon
(como um nobre' membro mdlCOu); POlS, além de tribuintes. Materia é esta de summa difficuldade nas
(lar isso idéa injuriosa de penuria de Jurisconsultos acluaes circumstancias da nação; mas nem por isso
nesta côrte, seria impolitico, impraticavel e mui devemos abandona-la. Se são necessarios e uteis se
demorado. . melhantes es.tabelecimentos, como ninguem ousará

Além disto é facto certo, que, quando no governo negar, convém cortar embnrnços e estAbelecer as
passado se crearào aulas de commereio para as pra- rendas.
ças maritimas deste Imperio, o tribunal da iunta do Muitos dos honrados collegas so persuadem do
commercio de Lisboa, commettendo-se-Ihe a no- qu~ Ó ~Uusorio decretar jã o estabefccimento das
meal'1io do pessoas idoneas para lentes, e depois de umversldades sem decretar as suas rondas. Mui cer
editâes á praca, não apparecerão; não obslan~ dar- ~o era este argumento, se começassl'm aUes desde
se-lhes o ordenado do 5OOS, passagem livret e casas ~á o seu andllmento () progresso; mas cumprindo
na cidade, onde se estnbelecessem. Um aos hon- (ormar os edificios () mais que tudo procurar rncs
rados membros que impugnou a minha opinião, a tres, tompo ha para quo depois do decretados os ro
~io dizendo, que continha injusti~.a o mono- feridos cstabolocimenlo~. se cuido em doterminar
polia. as rendas, omqullnto chcSão os mestres.

Mas não propu:z monopolisar, e para sempre, os Tonho ouvido que com subscripçõos ,"oluntarias
estudos da universidade nesta curto; sómente atten- 50 conseguirá haver fundos sufficlOnles para a ma
di li urgoncia das actulll'S circumstancias do Impe- nutençllo destes eslabcl~cimontos; mas quem níio
rio, e á reconhecida impossibilidade do thesouro \'11 a insufficicncia de um lal meio?
publico em já (azer a dotação simultanea de tantas Produziráõ cllas (lcaso quantia corta c sum-
univorsidndes que se requerem. Dividindo-se en- ciente 't
fral{uecem-se. Não vemos nós lodos os dias grandes promessas

Propuz que se !undassem quantas os povos e go- filhas do enthusiasmo, que não 50 verificill) depois
vernos requeressem, comtanto que designassem e quando chega o frio tempo do pagamento'
segurassem os fundos, e reditos necessarios, e inde- Podem clia.mar-se ....oluntarias, quando a maio!'
pendentes das rendas eSlabelecidas, que, por ora, parte dollas são feitlls pela forca irresistivel do não
não convêm distrahir de suas applicações ordi- querer fazer máo papel

l
ou pelo receio de serem ta

narias. xados de egoistas e ao mimigos do seu paiz os que
Não ha injustiça em recommendar por ora uma se não prestão a elIas ?

unh'crsidade li custa do thesouro. . Quantas vezes se tem offerecido como dous VOIUD-
OSR. ANDRADA ~IACHADO:- (Não se entendeu o tarios quantias que se vão depois tomar com pre-

tachigrapho Victorino.) mios para o pagamento't Não é esta uma despeza
Julgou-se discutida a materia e passou-se ao de utilidade geral, e não é por isso justo que con

corrão todos com a sua quota proporcionada?
«Art. 2.0 Estatutos proprios regularáõ o numero Sr. presidente, o Estado não póde governar-se

e ordenados dos professores, a ordem e arranja- com rendas ficticias e illusorias. E' esta uma des-
mento dos estudos.» be br d

Por não haver quem pedi$se a palavra, pergun. peza que concorre para o m:eu lCO, e eve sabir
aa massa geral das rendas Dubhcas ; o que cumpre

tou o Sr. presidente se a assembléa dava por' dis- fazer, é l'egular estes estabêlecimentos por maneira,
culido o artigo.-Decidio-se que sim; e passou-se que as despezas sejão s6 as necessarias: corte-se
ao«seAg~f.n~; Em tempo competente se design·arãó pelo que fõr de luxo, Como grandes capellas, gran-

des palacios; mas tenhão as universidades com que
os fundos precisos a ambos os estabelecimentos.» pagar os mestres, com que formar urna cOl?iosali-

O SR. AND1\AD,\ MACHADO: - Creio que ha uma vraria, jardim botanico, um museu, um gabmete de
emenda a este art. 3°, e que edo Sr. Arouche: re- phisica com todos os seus aprestos, um laboratorio
queiro que se leia. chimico, e um observatorio para neUe se aprender
. Fez-se a leitura da emenda. (Veja-se a sessão de a '{lraticada astronomia. E' esta a ferramenta pro-

28 de Agosto.} prIa de umil tão grande otlicina. E talvez se deva
O SR. VERGUEIRO ;-Este art. 3° diz que em tem- ad?ptar que sejão este:s fundos proprios das mesmas

po competente se designaráõ os fundos. precisos a universidades, como tem todas as da Allemanha' e
ambos os estabelecimentos ; mas como não temos de Inglaterra, e a Portugueza de Coimbra, de quem
calculo algum, nem por aproximação, das despezas disse um celebre viajante moderno, que fdramui
precisas, e algumas se hiio de entrar a fazer, pare- boa idéa dos nossos maiores o ter feito por esta'ma
cia-me acertado dar alguma providencia, isto é, que neira estes estabelecimentos de educacão livres e
emquanto se niio designão aquelles fundos se sup- independentes. ~ " "..
pl'isse pelo t11esou1:o publico o que fosse neces- Con"V~m, Sr. presidente, e muito,' que entre nós
sario. . elles se erijão e ponbão em marcha. o. '

A esse fim me lembrei de fazer. ao artigo o se- A necessidade da instrucção publica,e. (parti,":
guinte additamento : . . cular neste genero de estudos, insta i'; aperta.' .•..

« E no entanto serão fornecidas as deseezas pela Necessitamos formar cidadãos que enchão um dia.
fazenda nacional.-Vergueiro. »-Foi apOiada. os empregos, para que são necessaria~ as doutrin~o
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~ jurisprudencia em ge~. Não nós·illudam~s com
os sàrcaSmos da gente Ignorante, que av;aIia .. em
pouco esta mestra e :reguladoradas·acçõeshumanas.
Os que u dizem não sab~ nem quaes sã{) áS mate
Tias proprias de tal faculdade, nemaU} onde se ex-
'tendem. .

Chamão de ordinario rabulas aos que se empre
gão no fÔro, e passando na mesma balança os im
peritos en:redadores com os lfol6 defendem os justos
fôros da seguranca pessoal, e direitos de proprieda
de, nem sabem qúe àsta parte é uma das essenciaes
na sociedade, nem conhecem que no vasto campo
dajurisprudencia se aprendem os direitos que per
tencem ao homem, ao cidadão, ao soberano, aos
subditos, ás nacões entre si, e que não se p6de ser
nem advogado: nem magistrado, nem negociador
político, nem homem de Esiado, nem legislador sem
ter bebido nas Contes puras da. sciencia da legisla
ção e jurisprudencia universal, as regras elemen
tares e as maneiras de as verificar nos diversos casos
que oecorrem nas circumstancias em que ~s devem
appticar os cidadãos destinados aos empregos refe
rIdos.
. E' ~G-t1anto li todas as luzes manifesto, que as

·doutrinas do artigo em questão devem passar pela
maneira exposta.

O SR. FRANÇA: - Os illustrss membros da com
missão, ~e redigirão o projecto da creação das
universidades positivamente reservarão para outro
lugar, e tem-po o tta1ar-se dl>s seus ~sta\\1tos, e das
suas respectlvM dotações: e bem sabemos n6s que
o 4ssumpto da d()tação não p6de ser tratado, sem
que primeiramente se tenhão decretado os estatu
tos; visto como a despeza de taes estabelecimentos
ha de ser calculada pelo numero de cadeiras, e mais
manjo eeon<ltnico que se lhes houver de attribuir.
lSão póde portanto entrar ora em debate esta ma
teria.: quando á. assembléa vier o projecto respectivo
'á eUa, se discutirá; e para então reservo dar o meu
parecersobre aqualidade dosfundos que cumpreappli
careDl-se á taes disposições; os quaes de nenhuma
maneiradevemos consentir que derivem do thesouro
publico, pelos muitos inconvenientes praticos que
eu apontarei. Já temos o exemplo do que por essa
repartição se tem obrado com a consignação do sub
~olitterario, que os povos pagão para a sllsten
tacão das cadeiras menores ; em breve perdeu essarenda a natureza de consignacão; e os professores
sentindo a falta. e atrazo dos' mesquinhos ordena
dos que percebião, desampararão muitos as cadei
ras que região ;de outramaneira.porém acontece
ria, se a arrecadação, a distribuição do subsidio ti
vera a sua economia particular. Aproveitados os
elementos de certas rendas deadnii.nistração pu
blica, -que mais ou menos ha. em todas as nossas
maiores cidades, COID.O são as dos seminarios, colle
gios. e conventos, sem desfalque, ou otrensa das
suas primitivas inStituiÇÕes, talvez com menos cust!>
do que se pensa se posSáo manter estes estabelecl~
mantos; e com vantagem mesmo dos membros das
@rporaçães a_queperten~o. .

Vot{) pois que passe o artigo; 'Visto que não. é
este o lugar proprio do debate sobre a nature~ das
dotações, que o mesmo artigo reserva para tempo e
lugar .proprio. . .
. :O Sa~ Go!ttD& :-Q1.l6 das ordens religiosas sepo
dião tirar fundos para universidades, é ~an~fe~to,
áttenta a rig:uezade al~umas denas; mas sena ISto
justo t Sana necessano'l Atacava-sedirectamente

o direito de propriedade, quando dessas mesmas~
~ezas nas.cómmuni~des á que pertencem. se póde
tirar proveIto para.a instrncção.

Deve-se ás .ordens religiosas a salvacão das letras
na inundação do barbarismo gothico; -á eUas se de
verá a conservação ~ progresso, en.tre nós no seeulo
XIX. princi~ente em um governo Constitucio
nal, que da:rã favor. e direccão aos estudos.

Os mesmos religiosos dêsde sua instituicão no
Brazil têm conservado aulas, e talvez (quêdigo eu?
talvez!) e de certo se deve aos ClallStros o que ha
de conhecimentos adquiridos no paiz. Estes ho-
mens estudiosos pelo seu estado, sequestrados ao
mundo pela sua condiçãO, são professores babeis, e
capazes de ensinar quanto anação exigir deIles.

Entretanto que não temos universidades, os mon
ges de S. Bento podem dar nesta CÔrte um curso de
direito por estatutos organisados em uma commis
são, diStribuindo-se por todos os conventos aulas
publicas, legislativamente reguladas no plano de es
tudos, e na proporção das possibilidades conven
tuses.

Eis as riquezas monasticas bem interessantes á
illustração dos povos. Que não é necessario. se
prova por outros recursos que temos sem ofi'ender a
direitos de propriedado, que são tão sagrados sendo
esta individual, ou de uma coUecção de individuas.
Ha muitos bens no.cionaes, como as fazendas dos
jesuítas em S. Pllulo. o vínculo de lagullrli nM mi
Das, etc., que vendidos produziráõ fundost á que se
não J'óde dar melhor destino, que o da lDstrucção
pubbca. Odinheiro, produeto destes bens, ponha
se em acçôes no banco, no numero das que se dizião
da corôa, e ter-se-ha uma renda constante, dispo
nível no entretenimento das universidades.

Demais: os conventos que vemos, os bens de que
são dotados, e as riquezas que goz&o, farão Erimi
tivamente donativos piedosos, e ~enerosos. Pod~.
mos pois esperar a mesma, e maior generosidade
para o estabelecimento de universidades.

Tempo virã e já me lisongeio em preve--lo, que
cada uma das nossas provincias terá universidades
~ academias.

O Pará terá um dia a opuleneia. presente da Rus
sia, o Maranhão a da A1lemanha, Pernambuco a da
Franca a Bahia a .da Grã-Bretanha, esta a de toda a
ltalia; S. Paulo a da Hespanha, Santa Catbarina será
a nossa hlanda, a parte meridional do Brazil equ!
horará só por si os Estados-Unidos do norte do
nosso mundQ, emquanto Minas, comprebendendo
Goyaz e Matto-Grosso, será tão opulenta como é
hoje a Europa toda :
'(0 Sr. Andrada Machado interrompeu O' orador

dizendo : ]i;' muito exagerar! ) Pondere-se na ba
lan~ da razão o que tem nas suas entranhas, o que
proâ~ e produzirá. nasua superficie, e não sejnlga
rã exagerada a minha prediccão.
. Resumindo,;.me djgo que ã vista dos prQgressos
indefectíveis de nossa riqueza, não descoIúiemos da
falta de meios para ~ma, ou duas, ou tras univer
sidades, e· queelles. apparecerãõ, da mesma fórma
que têm apparecído:espontaneamente esem coacçá()
para.conventos,. templos, ate.

O SR. PErorou. DA· CUNliA.:- Não posso deixar
de·insistir em minha·opiniã.o que me pare.ce sus-:
tentada em .principios ~~ .evidencia, co~si~erand/).
COmo melhor lugar·() SItiO··de Belém, districto da:.
villa da Cachoeira, ou qualquer d~ villas do R~.;.
oonea:vo da Bahia para o estabeleclm6D;to da pn
meírauniversidade, de que .tanto neceSSItamoS. .
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Entre as razões ponderosas que se.lembrárào é sem a certeza dos fundos para os se/lS pagamen

~a maior attencão a facilidade que alli ha de todas tos? ..
as proporções, "especialmente de suas rendas pu- Logo: a primeira cousa, (ordenadas duas univer
blicas para por elias se fazerem as despezas indis- sida~es) é formar-1h~s os lundos; porque á pro
pensaveis para sua fundação e mantença, emquanto porçao que elles forem apparecendo, se vão tambem
se não estabelece uma dotação para seu manejo pe- couvidan?-o os mestres e augmentando ambos os
euliar. : estabelecunentos.

Aquella provincia foi a unica, ou pelo menos a
primeira que abriu uma subscripção pela qual se Nos Ú'es paragraphos que tenho offerecido se
ofi'erecião muitos contos de réis para se erigirem achão rec.ursos existentes e bastantes para a pri
collegios de educação e mesmo uma universidade, meira faculdade: e como além disso, indico uma
-de que não houve resolu~o alguma porque o an- subserip~o geral a qual póde ir tendo augmento
tigo systema se oppunbll a taes pretencões como o progressivo, claro fica que nos podemos esperancar
havia feito nos tres seculos passados a1lm de con- ae que em poucos annospossamos ter completas
servar o Brazil em total dependendo como cOilvinha ambas as universidades. Portanto insislO na sup
aos interesses da sua meU'opole. pressão do ~ 3° com a substituicão dos tres que·

Mas a minha boa fé é tal, que eu me conformarei propuz como emenda. •
com outra qualquer opinião, comtauto que se pro- O Sn. ANDRADA. MACHA.DO: - Sou de opinião
'Doreionem meios de realisar este plnno, sem cun- coulraria, deve passar o artigo tal qual está. Antes
sumirmos o tempo com discllssões c argumentos, du fundação do estabelecimento da universidade não
que s6 parecem desenvolver o espírito de contra- podemos tralar dos seus fundos; agora dos pre
diciio. cisos para os coUegios que se viio abrir isso sim;

'.rorne este objecto li mesma illustre cornmissllo para os fundos da universidade devemos esperar
para que, prescindindo por agora da fundaçào du pelos estatutos, porque cUes hão de determinar as
tantos collegios e universidades, indiquu uniCll- scioncias, o numero das cadeiras e os ordenados
mente o lugar aue lhe parece mais proprio ~ra se dos mestres: de sorte que'approva~os os estatutos,
collocara primêirn universidade, examinando to- tambem se determina a dotaçào fixa.
das as circumnstaneias que devem dar preferoücia. Igua.lmente não npptOVO que desde já se mande
â esta ou áqueUa provincia, pro{londo a qualidade abrir subscripçllo nas provincias nÍlo designadas
de estudos e qualiüado das cadelras!{Ue se devem para as universidades: é tirar-lhes de algum modo
erigir e ultimamente facilitando meios paro. suas os meios que têm em sua. mã.o para. fl\~erem estabo
indispensaveis despezas que devem ser bem ealeu- lecimentos desta natureza.
ladas e isto com a possivél brevidade para que esta Creio pois que as subscripçües devem ser nas pro
assembléa tome á tã! respeito uma deliberação deU- vincias preferidas para. as univllrsidados, poraue
nitiva e se não demore a conclusão deste negocio, estas goza0 especialmente, gozÍlo mais de perto do'ste
de que tanto depende a prosperidade deste imperio, benificio, e os seus filhos não fazem as mesmas des-
camo uma dfls pedras aDgu~ares que de!e sustentar pezas dos das outras provincias. .
.o nobre edlficlo da nossa mdependencla. Não acho razão na matricula de 50S réis; no

O SR. All.OVCHE RENDON: - Sr. presidente, na Brasil ha em geral poucos meios de subsistencia, e
primeira discussão deste projecto eu já disse que, por isso a educação de nossos filhos tambem não
parecendo-me eUe muito bem em todas as suas par- p6de ser dispendiosa; s6 poderia servir isso para
tes, s6 lhe achava o defeito de se não ordenarem os atrazarapropagação das luzes porque ninguem gasta
fundos que deverâó fazer a subsistencia das duas o que não tem; a maior parte das casas no BrasU
projectadas universidades. tem o sufficiente para subsistir, e desta fórma 11.

O artigo 3° promette designaI-os; mas eu não educação dos.filhos será abandonada se fÔr pesada;
queria promessas; queria vêl-os determinados; e tambem não serei de opinião que seja gratuita a
essa é a razão porque na la discussão votei pela matricula; é sempre preciso que contribua aqueUe
.suppressão deste artigo, substituindo-lhe tres ou- que se aproveita directamente do beneficio; mas
tros que apontão os fundos das referidas universi- não uma contribuição tal que antes se preflra não
dades. Quando seja despresada a minba. emenda e pagar do que gozar do benificio; digo pois que será
seja sem eUa sanccionado o decreto, será preciso muito conforme dobrarmos, unicamente as .matn
apparecer outro novo projecto determinando os cuIas da universidade de Coimbra, que são 68400,
fundos, sem os quae~ nada faremos. no principio do anno e outros no fim, ficando a nossa

Este novo trabalho, Sr. presidente, e esta nova matricula por duas doblas; isto póde desde já esta-
demora é que eu procurava evitar com a emenda belecer~se porlJ1le commumente estes senhores que·
que ·offereci; pois não ha cousa mais natural em destinão seus filhos á magistratura são abastados~

legislação do que' vêr, que na lei, em que se ordeu.a e devem contribuir logo.
.al~a ''Causa qu~· ha de . ter . despezas ext.raordi- Emquantoao 30 artigo da emenda do Sr.· Arouche
n~~as, se determlUe tambem donde elias devem ·não vejo mal al~um em q~e entrem as cou~buições
_..sabir. . .. que se offerecerao; mas nao quero que se vao buscar
, Dizer-se: ser preciso que primeiro appareção os de maneira que p~eça ser~D?- 'obrigadas taes pes
:estatutos, em que se ordene o numero .de lentes, soas a pagar quaslcomodlvlda; quero que .nova
para então,· conforme a somma, exammar-se de mente se lhes pergunte, se estão pelas offertas que>
onde ella ha de sahir, me parece um erro: por- 'fizerão; eu sei como a maior parte destasofi'ertas:
quanto a lei or~ena duas universidades e~ grande ·são feitas; muitos ~or vergonha .s~oas vezes for":'
e não contando Já com -os: mestres necessarlOS e com -çados a fazer o que nao podem.obrlgao~sepor conha
os fundos precisos, .ordena tambemque ;de~d~ já .cimentos, amizades, desejos de a~rad!lIe~c.P~r
:principie a deiS. Paulo,:com a faculdade JUIldlca. ·tanto pergunte-se-lhesdenovo~pOlS tlveraomUlto

.E' verdade, que não ha _mestres e ~ preciso con- tempo de es!ria!, se ainda-estão:pela promessa;. es--
'vidal-os; mas como se hao de conVIdar e chamar tando, é mwto Justoque se aCClte... .

11
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o SR. ~mDE, .pedionovamenle a palavro, e que apontei: agora que se trata de estabelecer curso
offereeell o se.:,auinte: juridico sou ainda do mesmo voto.

Estou convencido, Sr. preSidente, que devemo~
« .ADDlTAMENlO trear em cada província os estudos mais analogos

á sua natureza.: não sei se me explico bem. U~
« Todo o cidadão que fizer para qualquer univer- provincia tira as suas maiores vantagens da agri

sidade do Brasil o donativo de oito conlos de reis cultura, cumpre ter nelIa quanto promova e aper
terã· o seu retrato na sala academiea, e todos os seus feiçoe a mesma agricultura; outra tem o seu prin
descendentes até á quarta geração serão isentos cipal ramo de riqueza na mmeração, deve estabe
de pagar matriculas.- Gomide l). - Foi apoiado. l~er-se abi um curso philosophico, e a.<;gUn por

() SR. MIGUEL CAf.5[ON:- Levanto-me para 3PQiar diante.
a. emenda do Sr. Vergueiro. e parte da emenda do Posto isto, eu fundaria um curso juridico e 011
Sr. :~rouche. Nós não vamos estabelecer uma uni- tro philosophico na Bahia, e um sómente philoso
versidade como a de Coimbra, pela dimeuldaàe que phico em Minas; este ultimo ou o julgo absoluta
-a assetnbléa encontra nestes estabelecimentos que mente indispensarel, po~e negar li prolincia de
são pela maior parte filhos do tempo, e das luzes; Minas estudos mineralogicos é nCl?ar-lhe os meiGS
horto bolanico, muzeu, observalorio, nada disso n6s de ser grande. Por estes principlos escrevi uma
vamos creu.r, Vamos simplesmente fundar um curso emenda a este art. 4" que é concebida nos seguintes
jurídico, ora n despe2.a de um curso jurídico, não é termos.
tamanha que o Lnesouro li. não possa íllzor, apoio « Proponho como emenda no 4." artigo que se
portanto li. emenda do Sr. Vergueiro. Quanto aos estabeleçiio para já cursos juridico e pnilosophico
00$ réis da matricula lembrados pelo Sr. Arouchc, Da Bnhín, c um phllosophico já em Minlls-Gcraes.
t.1mbcli1 mo conformo. Esta despeza recah\) agorn O drputado. Jiofltesuma 11.- Foi apoiado.
.iobre quem 50 dedica no curso Juril1ico, o por isso O Sn. ANDa.UM. MACHADO: _ São dullS as ques-
niio ó muito. ti> d . di - d. E' verdade quo em Coimbra pacnvuu 6tl4OO réis os quo se po em SUSCItar Da SCUSS<lO oste artIgo:

u fi la se dave cOlneçar-sa por coUegio" não por uni-
de matricula, porém cá inda lho llcn mais em conta, veNidl1de: 2monile deve estabelecer-se osse collegio.
considerando o excoll!Jo dos gllstos na viD~om para O que acabou de dizer o illustre preopinante não
l!l, o para Cú; SOOSOOO réis SI' gastão em umn via- I A teri d t t . d d
g"ln do Brasil li l'ortugal ou do POflu"al ao BrasH " per ence ma li o quo ra amos; e ver li e que

v .. merece attençi!o a indole particular de cada provU1-
e ainda aue se diga quo tambem 50 davo matter em cin para so IlcCOmmOdllrem Il eUIl os estudos que lá
linha de êonta as viagens do provincia \\ província se t1!1tl1boleccrem; mas isto só tom lugar nos estudos
no Brasil. inda se ganha. Além dist.o estes iuris\llll de segunda ordom; Minas na verdade deverá ~el' os
como lá disse saem da classo rnlli-; abastada, o que sào proprios para promover e aperfeiçoar os
essa ~de com a despezlll portanto voto quo sejào trabalhos da mineracão; onde as lUlltlufacturc1s po~
.estabelecidos os dous co legios, á custa da fazenda deram prosperar coi1\'êm fundar escolas fabris,
ns,cionlll; e com a matricula de 50$000 réill cada um como bn em Inglaterra e Franca; e assim nas ou-
·anno. (Não se ouvio o resto). tras; mas nós não estamos tratando destes estudos

Julgou-se discutido o art. S.o, e passou-se no secundarias; o nosso objecto ê a instruccAo supe~

« Art 4°, Entretanto haverá desde já um curso not. Faltando agora sobre a materia do ârtigo digo
juridico na. cidade de S. Paulo, para o qual o governo que quanto li la queslão me parece indubitavel que
-.convocará mestres idoneos, os quaos se governarlÍõ para o eSlD.belecimento de unh'ersidl1de nos estorvão
provisoriamente pelos estatutos da universidade de grandes obstaculos. e que por isso convém que por
.coimbra, com aquellas altcracões e mudanças que emquanto acudamos ao que mais insta; uma das
..elles, em mesa presidida pelô vice-reitor, julgarem faltas que muito se sente ê a de magistrados, e tam
.adequadas ás circumslancla.s e luzes do seculo. lJ bem. a de letrados, porque os que ha por ahi não são

() Sa. CARVALHO E MELLo: _ Quando falIei li mais que rabulas ignorantes que só servem de atra
'Primeira vez na materia geral deste projecto já expuz palhar o fôro. O collegio philosopbico não insta
~om a largueza necessaria a minha oplnião sobre li tauto, ti vista da necessidade que temos de minis-
~arte do proiecto relativa a estatutos, e para não tros, advogados etc. ,
fazer repetições inuteis e desagradaveis, lembrarei Voto pois pelo artigo quanto a este ponto; quizera
agora s6mente que emquanto pelo meio mais justo sim que não nos limitassemos a um só coHegio,
que se adoptar se não fiterem estat~tos :proprios, porque estou certo. que mais são precisos; mas a.
({U.edeV'e~ por ,certo ser os da unIverSIdade de penuria de mestres é gran.de...
.Coímbra, tll'ando-se-Ihes o que parecer escusado, e Portanto se a assembléa ~sentar que seja: um só,
accrescentando-se as aulas de economia poli1ica, e Voro que se estabeleça (lqw, porque temos muitos.
de.direito maritimo e mercantil, de que ja fiz men- magistrados capazes de desempenhar as funções de
ção, o que se conseguirá formando-se uma com- mestres,. e que apezar de seus empregos f'olgarán
JIl~são composta de homens illustrados neste genero bem de prestar e~}e grande servi~o á suapá~ria; e
de saber, e Presidida pelo que se nomêardirector se assentar que seJao dons então fundem-se nos lu
deste estabelecim~nto, .osmeptres se dirigiráópelo gares designados para asuniversidades~ porlJ!1o já
.que ellesinesmos aqanjarem como guia dos est.udos,sãocomo uns começos dellas, e dão por isso fa.cili- .
.tendo .sempre em vista. o plano traçado pelos illus- dadt' para. o seu futuro estabelecimento.
ttesautores:dos.sabios. estatutos acima recontados. Pé ter. dado a·. hora da .leitura .das indicações
- .0 SR.Mo~UM:Â.;"':' Tratando-sedo estabelecí- declarou-se adiada ll. discussão. .. ..' .
'mento deunív.ersidades;eu já declarei a minha opi- O SR. PRESIDENTE: - N6sestamoS na hora da

. mio·sobre·os lugares que me parecem mais apro- leitura das indicações; mas como. parece ·urgente a
.priados; istoé~,qu.efundando-se duas dl'veser uma ·decisão do parecer- da commissãode.fazenda. sobre .
:11él!1Jâhia e Qutra êmMinas-:-Geraes, pelas razôesos ordenados dos presidentes e secretariosdos go-



menos demo conto e. quatrocentos mil réis não
podem subsistir. .

O SR. FEllN.-\.'mES ~mo: - Eu estou persua
dido que a melhor base para o arbitramento dos
ordenados e marias dos presidentes, secretarios
e conselheiros das provincias é a importaDcia do
emp~<Y{), a abundancia e baratesa dos generos de
suhsistencia e não a· renda da provinda; aqueUa
medida é a mais natural é a que tem toll1ado na
ÇÕes já adiantadas na sciencia administrativa. Mas
não é para fallar nisto que eu me levanto; é para
notar uma inexaetidão, que ha muito observo e que
me persuado não ser de pouca. monta, e mera
questão de nome.

O decreto de 25 de Fevereiro de 1807, que desan
nexou da do Rio de Janeiro a província antigamente
do Rio Grande do Sul e a engiu em capitania geral,
deu-The muito especificadamente a denominação de
Capitania de S. Pedro; desde' então toda a variedade
e vacillnção arrasta. não s6 dezar para aquellas.au
toridados, que devendo ser as primeiras em pro
pugnar pela estrictll. e littera1 observancia da lei,
dilo antes o exemplo de negligencia e infraccão
dcllll, mas tnmbem induzirá á confusão e li. erros a
quem nas idades remotas examinar e comparar os
diplomas o actos do governo, suppondo pela varie
dade dos titulos duas provincias, quando é uma.
Proponho por isso a seguinte
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vemos dasprovincias ediarias,dosyogaes dos con
selhos, porque desta decisão, depende a sancção do
projecto de lei que reoaula os mesmos governos,
talvez devessemos preferir a discussão do citado
parecer á proposta das indicações.

DeCidiu-se ~e entraSSe em discussão o parecer.
(Veja a sessão de 28 de Agosto.)

O Sa. A...-miUDA ?tÚCliADO: - Desejaria·&lber da
illuslre commissão a base de que se serviu para
este parecer; se {oi o preço dos meios de subsisten
cia, ou os rendimentos da p~vincia!

Vejo por exemplo, em Goyaz e Malto Grosso que
não tem nada de seu, os seus presidentes com oito
mil crusados como os das provincias mais ricas: e
vejo em províncias ricas estabelecidos osmesmos
oroenados das inferiores. A provincia de S. Paulo
tem poucos meios~ tem apenas o que basta. para as
suas despezas ordinllrias e o seu presidente está
com oito mil cruslldos, i~alado aos de Pernnmbuco
o Maranhão que sào mUlto mais ricas.

Parecia-me quo nas provincias mais pobres de-
\'jâo ter monos .
• •• • • • . • • • • •• . • • • • • • •• A provincia de S. Paulo
prtlsentemunte l' muito mais barata do que 12 da
Babia ; cu llí tenho flstado I} feito despezas. sei que
ó assim. A provincia do Minas ó igualmonto ba
rala •••••••••• E' verdndo que hll provincia ando
os seneros proprios são baratos 005 da Europa
muito cnros; mas dovo roflcctir-so quo o habito aa
privncão destes ultimos não la:r: sensivel li sua falta,
e paSsa-se bem sem elIes, do sorte que pouco ou « ProponhO QUO não constando achar-se r~vogado
nllaa gastlto da Europa os seus habitantos. Não o decreto de 25 do Fe~ereiro de 1807 que deu a
me parece pois a distribuição bom feita. d~nC?minação de-Pr!lvinci./l de S. Pe.dro-á p~o-

Quanto aos dos secretarios, um conto e quatro- vmeu!. por ,tal ~onheclda, nao se cO,ntinue a van.ar
centos mil réis acho exorbitante quantia, quando d~ denommllçao nest~ parecer, e noutros papelS,
vejo os JIlinistros da supplicll~o terem nesta capi- . diplomas e aetos publicas. Paco da .asse,rnbléa. 6 d~
tal 9008 e os da relação da B<1hia 6008, sem que Set~mbro de l~. - FprnancJes Pmhetro. ».-:- FOl
percebão extraordinarios emolumentos; parece-me apoiada i e dep~ls de 111gulIlD:,S reflexões deCIdiu-se
assaz estranho que o secretario de uma reparlicão que fosse attendlda na redacçao.
tenha maior rendimento do que os membros aos o SR, PE1\E11U 1)'\ CUN2A: -Tendo-sEl neste re
tribunaes superiores. • . . • • • . • • • • • • • • •• • . • •• • • •• cinto refutado a idéa de se fazer ditrereoca entre

O SR. Rl:BElRO DE ANDRAD.\ :-Melbor será então provincias maiores e meno.res, anivellandO:se_umas
lJUe não hajão taes gov-ernadores. Se o empregado e outras.da mesma m~nel!a para a n~meaçao de
e preciso,elllbora tenha a provincia maior elU seus p~sldentes e. llttl'lbwções concec:!idas.a seus
:menor rendimento, é indispensa"Vel pagar-lhe e respectIVOS coUeglos, parece contradictono que
com sufficiencia para as suas despesas. quando se trata de estaDel~cer ~eus ordenados ap-

. . G G -. pareça de novo a mesma odiosa dltrerença.
~ que;e diZ de M~t~o !Osso e oJaz nao .e ex~- Seria um absurdo manifesto se quizessemos re-

c~o. os beneros de pnmeIra necessl~ade n~o .sao guIar os ordenados destes empregados por uma'
tão baratos como se affirma, o vest~ar~o é can.ssuno medida geral, porque s6 quem não tem conheci
e _os gene~os .de. f6ra tamb.em o sao. ora c?mo se mento exacto da situacão natural epolitica das
h~o de dimm~. os ordenados aos preSIdentes províncias do Brasil, poCIeria affirmar que oito mil
d aquell~s proVlnclas? . . crusados de ordenado aos presidentes do governo

D~lllalS, ha \~a Vl~geD3 trabalhoslSsuna, era de S. Paulo e Go.,az, era igualmente proporcionado
preCIsa alguma mden:Dlsacao e es~ s6 atem no para os da Babía e Pernambuco e mais províncias
ordenado porq':1e ~. d'aJuda ~e cust~ ea mesma para debeiriunar ,aonde o luxo, hospitalidâdes e ·outras
todas as provlDcl~S, ISto e, a qwnt~ parte .do ~eu índispensaveis despezas conespondentesá Í'epre
_ordenado. 0. que dIZ oillustre preoplllante relatIvo sentaçãodetaes 'lugares eXige um maior rendi-
,aos secretarIos dos governos comparados com os mento. ;. ,. . .:' .-: .
ministriísque tem.900S, e quasi nenhuns emolu- Pareco ~ois de boa razão que estes ordenados
mentos, s6p6d~ .ter pezo 'para seau.gn:en~o or- sejão' Iudivtduahrienle graduados, tomandifa:illus
.denado .dos, rmmstros e . nao pa~a dUDll1wr o dos tre commissão por medida as circlimstan'cias 'peca
secr~ta.n0s:.0 e~preg~do. que ..nao t~m com que liares de cadà província para lhes designar a quantia
sU;b~lSttrestámUlt~ amscadoapre:v~rtcar-se;_se os que os' presidentes devem' percebér' para sua hO'o
~mstros têmpoucodê-se-Ihes maIS, mas nao se ne~ta>~'decente-~bsistenc:ia.~ond.o-os'asa~Yo;:<!e .
ttre~os o~tros. :'. " prIvaçoes e necessldades,'~ que saooutros tantonm-

,. Além disto,ha: para.attender'que· aoslsecretarios migosda integridade'~ 'independencia'com:;que::os
.supprimirão-se-lhes os emolumentos tódo~, e é .pte- empregaàospublicos 'devem:: exercitar .. com'digni
..ciso que o ordenado por si s6 seja.sufficiente} e com dade seus officios; e com estessuflicientes ordenados;
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tos sehouvessem 'COnservado. Sr~presiden:te eu não
me acommodo.hem· com esta nova doutrina de or
denados sem emolomentos,bebida nas opiniões
talvez de alguns deputados das Côrtes de LiSboa, e
fundadà em theorias abstraetas de uma perleicãG
que se não enconfJ:a na natureza humana: a fazenda
publica tarde 011 nunca poderá proporcionar á todas
as classes de empregados ordenados suffi.cientes á.
se~lhes uma·subsistencia honesta e indepen-
dente. ..

A experiencia· mostra ane o nnico rememo deste
mal é _o estabelecimento ãe emolumentos.: quando

a se- estes sao moderados.·a·· parte interessada os paga
de muito bom grado e o expediente mareha com
passo mais acelerado e regular.

Cumpre acrescentar que na minha provincia, e
« Os presidentes de provincias parceberâõ de or- talvez· em outras, a secretaria do governo antes íla

denado annual 3:20(1) sem. <lliIerenca· de umas a reyolnção de 1821 era um ~mcio concsdido de pro.
outras provincias; assim como que-os secretarios pnedade, ou por certas VIdas, por um contrtlcto
dos.governos 'Ven~o o ordenado annual de um conto 0!leroso no qual se havia de ter em vista a pertep
e duzentos mil reis sem perceber mais emolumento çao dos prós. e ~molumentos que lhe mo annoxos
algum da .secretaria, diminuindo-se no expediente e parece de JustIça que OU se cumprão as cl~usulas
dos negocios das partes o que pertencia ao mesmo daquelle contracto, censervando-se os secretarios
secretario, recebendo os demais ofticiaes das mes- Das suas posses, ou se providencie logo á sua com·
mas secretarias aqueUes emolumentos que lhe são petente indemnisação.
~ittidos por lei. O SR. COSTA ÂGUWl: - Sr. presidente: O mus-

« E ultimamente que assim os presidentes como os tre preopinante preveniu-me em parte, e estou
secretarios não percebão os ordenados dos lugares tamtiem firme nosprincipios já aqui enunciados,
que d'anies se achavão servindo durante o tempo - que quem traballia deve ser PSj;O, e pago em
d'aqueUes emp_~gos. Paço da assembléa, 6 de propol'Çao de seu trabalho-; não posso porém
Setembro de 1823.:..-0 deputado Pereira. da Cunha..» concorilar com o que avançou o Sr. Pereira da Cu
-Foi apoiada.' nba sobre a igualdade àos ordenados dos presiden-

O SR. C-ulNElao: - Sr. presidente: Eu não fal. t~s, ~m ditrerença alguma de umas á outras pro
larei em geral sobre o parecer da commissão, nem vmClas, pela razão de que pareceria contradictorio
sobre os ordenados; porque como estas providen- pretende~e agora admittir uma nova ditrerenca
ciaa são pronsorias e .não vejo manifesto inconve- entre as mesmas províncias, quando li pouco nesie
niante nas que se propõ~, ~O?Coimportaque se augusto recinto refutamos semelhante idéa dando li
conservem atá que a constltUlçao ou leIS posteriores todas o mesmo numero de conselheiros ete.
determinem o que mais 8l?rouver e a experiencia O honrado membro, á meu ver, não é exa
tiver mostrado ser mais utl1 e acertado: não 'Posso clo; porque então ttata'Vamos da organisacão dos
porém deixar de fazer uma observação sobre as conse!h0s, e .das suas attribuições;· o quê tudo
ajudas de custo. é.mUlto ~elo da presente questão, que nada tem

As ajudas de custo não me parecem bem regula- com as ra~oes que se ponderarão! e que farão as
das; a il\ustre commissão tomou por base o antigo que m~veraoesta assembléa a acaDar por uma vez
costume e estabeleceu Do quirita parte do ordenado: a tal dlfferença, concedendo á todas as provincias
julgo que esta base não foi bem escolhida; respei- o mesmo numero de conselheiros; mas destes vrin"
taveis são sem duvida os antigos usos, mas não cipios jámaiS se poderá tambeI!l deduzir que 6

deva
quando são manifestamente absurdos. haver a, m~sma iguald,ade de ordenados para todas

Qual é o fim destas aiudas de custo'/ aS'pronnclas, porque ISto deve despender da maior.
~ ou menor carestia dos viveres. e dos differentes·

Prestar auxilio e habilitar o empregado para ía- outros meios d~ ~ubsis~ncia;.e! este respeito pro-
zer a viagem; logo a maior ou menor distancia da cedeu a commlssao mUi acertadamente em arbitrar
viagem e incommodos della devem servir de escala ~aior ordenado aos presidentes d'aquellas· provin
para se graduarem as ajudas de custo (apoiado). Clas, ond~ ~ tambem, m~ór luxo, hospitalidades,

Um homem que vai daqui. para a Bahiapóde e outras ~ndíspensavels aespezas; porque não é o
metter-se em uma embarcação muito a seu com- mesmo. Vlver. em Santa· Catharina,por. exemplo;
modo e no firo de oito. dez ou doze dias achar-selá, que ,na . Bahia, ou Perriambuco~ Não é tam·
recebe' para esta viagem 640g,. a mesma quantia bem exacto o que ouvi a outroillustre preopinante

· qtie ~e dá .ao que vai para ~atto Grosso, ~e d~ve que pretendeu regular os ordenados dos·· presiden~
~astar mmtos m~zes no caminho e soffrer Infinitos tes pe!a pobreza. ou riqueza das provfucias; porque
mcommodos; nao ~e p~ce rasoado. ,estanao ·deve ser a base, em.· que nos· devemos

· ,'.QUantoao ,~e diSseQ illustte de~utado.:.-oSr. Mon-fu'n~ar para semelhalltearbitração; 'eá valer' esta
-teswna"é'p~lS? tomare.lD':eonsid~raçao9Ue em 1'asao. de certo ninguem'aceitariaa pí~si~eÍlciade'
·algum~provmCl~_notemp,o do antigo regunenosMatto-G!OSSO, porque seD~o umaprOVInCla pobre
~~ta.rios•rep~o o~ .emo~umentos com os offi- em'rendimentos,~ercebena po~isso ~. liniitado

· claes·das seeretariase enmgumdo-seos emolumen- ordenado, tendo ahás 'a necessidade de viver em
· \os;ficão alJ!lelles ()~es semessa·quotaque lhes um paiz bastantemente caro; onde o'preca de
· tocava,cconVindo.. por '1SS0 .que em~ta1'ca:>0 se aug- certos, generos de primeira·necessidade é em' ver.:
-tnen~mseus'c)~enaOOs -porqne'sao multo'tenues: dade excessivo, custando'muitas yezes o alqueire do.
: eá'dizer oque.smtomelhor fÔra -que os emolumen- :!lal2ot-SOOO reis.··· ' .. .~ ,

devem eessarqnaesquer outros qu~pol'. alcoum titulo
tenhão de vencer. ' '

Esta m~aproporçãose.deve,guardar para com
os secretanos dos governos,. taxando-se-lhes para
ordenados ametade, oua: terca,part.e dos que se desi
gnassem aos presidentes· dás provincias, visto que
devem ser ~nvados de emolwnentos, e de OUÚ'a
qualquer percepcão afim de que possão decente

·mente subsistir-e 'desempenhar com desinteresse
SWlS funcções: cireumstancias estas que devem ser
mui consideradas pela commissãopara interpôr seu

. 'parecer.
O 'mesmo Sr. deputado mandou ã mesa

guinte
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLÉA

PARA. 'MANOEL lACIN'tRO NOGUEIRA DA GAMA

Illm. e Exm.- Sr.~A a~sembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brasil. manda
restituir â repartição do thesow::o publico os mclusos

12

:E nec~io além distó attendermoS ã rep~n- mentar despezas; que a boaarrecadação das rendas,
1acãodos mesmos presidentes ~m certas provmClas e a econOmIa emdespendersão osseguros fiadores de
limitrOphes, como oPará,.Matto-Grosso, e S. P~ro uma boaadminist:ração. .
'doS~! ~ 'e esta foi a rasão, porque o governo antigo. Mas quando ha necessidade de fazer despezas ã
"conceth.. aos generaes do Patâ O ~nde_ordenfldo ~em da causa publica, ,a ,etonomia que corta pelo
de 15mil crusados, pelas despezas ~ lJ..Ue e..1"8.0 obnga- Justo é erro d~ admimstração. Portanto qaizera
-dos, .e· princi~ent~ pela pOSlçaU em, que ~e eu que fosse malor li. quantia, e que pelo menos
achavão, o quetudofa~ap~r de parte a ~on:nderaçao houvesse ~gul~ento pec~ar ~ra cada provincia
dojlOnco vullfr da receIta daquella pro\o"UlCl8.. _ com relaçao ás ClI'CumstanClas Jã expostas, e que

Quanto porém aos ordenados .dos secretarios tão era confonne com li. pratica até arora estabelecida.
longe estou de contrariar o arbitramento da com- pela qual algumas provincias ti;;tão maiores orde
missão por excessivo, que antes ~e parece.deverm,?s n~dos que outras_para os seus governa~ores e capi
augmenta-lo, ao menos nas proVlDClas, cUJos pre51- tães generaes. Um regulamento feIto segundo
dentes percebem 8 mil cluzados, porque acho em estas proporções, é preferivel, a meu ver, á taxa
verdade EQuco o que se lhes dá; o seu lupr é geral.
tambem ae consideração, são igualmente obngados Da tambem que regular as ajudas de custo,' '001'
â graves desoezas ele., e por isso ~cia-me m~lhor isso que as despezas aas viagens e jornadas São
que tivessem em taes provincias l:600S re~7 o tambem desiguaes segundo as distancias. Por isso

- que não é muito, e pouco mais avulta do qu~ 1I1es fôra mui conveniente decretar algumas quantias
arbi trou a commissao. Acho tambem attendivel o segundo a menor ou maior des~za aue os presi
que ponderou o Sr. I\klntesuma sobre os amola- dentes são forçados a fazer pa.ra chegarem aos seus
mentos ; e se estes devem ser extinctos, então é destinos.
do justiÇf1, que se augmentem os ordenados dos om- . Pelo que toca aos secretarios, tambem ha que
eiaas das secretarias dos governos, sobro o que em ponderar não só as mesmas razões que são iguaes
~eudevidot.cmpofareimQisalgumnsrefieIões,porque para com os presidentes, mas lambem que em
é mataria quo Dosdevemereccr toda a cÍlcumspecçào; algumas era o estilo pagarem estes aos seus omciaes
o Desta ilartc coniormo-me inteiraloente com as idéas da sua nl;;ibeira; e he portanto necessario. que
do Sr. Carneiro. se dolermme não só quantia prol1orcionada para

O SR. Cüv.u.uo E 14suo: - Sr. presidente: orde~lld08 do:! secretarlos, com relação ás circum
!lendo regra geral no cst4belecimento dos ordenadcs stan~1I1S ponderadas mas que se declar~ quantos
dus 6plpragados publicos, o dar-lhes surnciente Om~lllOS devem ter, e quaes ordenados, pOIS que se
rendimento com que possão decentemente passar, o extlDguem os emolumentos. Semelhantes regula..
po-los ao abrigo da nl1cossidade, quo produz sempre men~os ~ào se podem fazer de repente, e sem
concussões e ml11versnções, nào p6de hnvo~ uma previas 1Dror~llções, e maduros exame~; o que
regra geral para os mesmo~ omprog~s; uns suo ex- do.vo ser examinado. e pro.posto na. respectlva co~
ercitados em plliz6S de maior caresho.; o~tros em Il!lssllo, para que .com amtrn ~e fazer re~o~m8s UtelS,
lugares de mais commodo e bl1l'llto passadlo. Dau vamos ~azer !nnovaçoes IDcertas, lnJustas, ou

Alguns s~o centrlles onde,_é menor a represon- polo menos muteIS'
tação, e malS raras as occasll?es do ~espezas. extra- 9 SR. J?nES1~ENTE por ter dado a hora declarou
ordmarias; em outros hll mwto malS OC~llslões de adIada a dtScussao.
ne~essidade destas'.despezas, e s~o Sltulldos á Passou-se á nomeação dos membres da deputação
bem~-mar onde é mll1o~ a rep~esentaçaoJ e por con- que no dia soguinte devia ir com!lrimenlar a
segulD~ a despe.za., Eis-aqUI porque nllo me posso S. M. p'elo motivo da declaração da Independencia
persuadir que seJa .Justa uma taxa $er.al para os do Brasil; e o Sr•.. prcsidente elegeu os Srs. Costa
ordenados aos p~s~dentes das pr!>vlDcIIlS {fera~s, Barros, F'erreira Nobre, Fortuna, Sousa e MeDo,
e,para o das proVlncl11s reputadasaté agora capltaDlas Montesuma, Ribeiro de Sampaio, França, Rocha
-sunpleces~ . ., ,Franco, Alvares da Silva, Navarro d'Abreu, Arou-
. A: mesmaquantla de alto.m~ cruzados assl~nada che Rendon, Martins Bastos, Duarte Silva, Rodri
noprojecto, é por certo. d1IDlDuta... Quem nno vê gues de Carvalho, Cruz Gouvêa, Gama. Andrade
que no eS,tado actua;! das cousas, uao póde bastar e Lima, Pereira da Cunha. Maia, D'Ornelas Pe
para as ~agens d,e lda e volta, e para a decente dreira do Couto, Araujo Vianna, Rezende Costa,.
sustentaçao, conslderando-s~ ao mesmo tempo, o e Cavalcanti de Lacerda.
decoro do lugar, o que tudo roflue Dara o respelto n..__ • . d
dos ovos? Seria por certo dar lugar ao menos . O SR~ cn=ID~NTE ~sslgnou para a ar em do
re ~ com ue semelhantes autoridades serão ava- dia: 1. A continuaçao ~o debate do pare~er 50

tadis' No~governos livres é onde mais devem bre os ordenad~s d.os preSidentes e,secre!anos dos
. ta' respeitadas porque fazem executar a governos p.rovlficlaes: 2~o Á_ contlDu~çao ~o de-
i~. ~. ser .' . _~'. . _. . ba!:e do. pr?Jec~o sobre a crea~o de UDlversldades:
.No ·systema antigo estes orde~ados erao '!1aJ.ores. 3. A lDdlcaçao do S:. CarneIro. .
e assim mesmo nãó erão sobeJOS. Mas amda no . Levantou-se a sessao ás 2 horas da tarde.- Lu:.::
caso de que està~Jia seestabele~,. quem n~o, vê José de CaT'Dalho e Mello, secretario.
que o que llóde bastar com estreIta economIa em
uma provmcia,.é minguado. em. outra~ -onde a
carestia dos viveres e a neceSSIdade de malor repre
sentacão exigem maiores rendiment()s I Se oprimeiro
deveido homem empregado é a inteireza: edesinte
.resse com que se deve -portar; quem não vê que a
falta de ,meios de decorosa subsisLencia abrirá aporta
aprevaricaçóeslEu sei que o estadoactual das
l'endas publicas nos deve fazer acailhados em aug~
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Reunidos os Srs. deputados pelas 10. horas da
manhá, feZ-se a chamaaa e acliarã~se presentns
.i)9, ialtando com causa os Srs.Ataujo Gondim,
:Ribeiro de Rezende, Carneiro de Campos, Silveira
Mendonça, Nogueira da Gama, Rodrigues da Costa
e Montesuma; e sem ena os Srs. bispo·capellão
m6r eAlencar.

O SR.PS,1>SIDENTE, declarou aberta a· sessão, e
lida a acta da antecedente foi ·approvada.. •.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA. lou'o se:'
guiDte discurso que a deputação dirigira, por seu
orador o Sr. Costa "Barros, aSua Magestadelnipe
rial no dia '1, por ser? feliz ann~versariQ da decla~
:ração da independencla do Brazil, e a resposta d~
Sua Magestade. , '. ,_.,

. fi Senhor l-A natureza tinha destinado esta pre
ciosissima parte do Globo para ser um dia. mn .~pe
tio qlle .otiuscasse 'a gloria ~os do seu tempo.; e para
ser o modelo das nações hvres. Et:a por ISSO ~e~
,cessario que· experimentasse primeiro todos o~vicios
das· velhas inStituiÇÕes ': passou país ~ Brl!iU por
~sterigoroso exame, e estudoll na sua Juventude, e
no estado da sua maior fraqlleza a fazer,.;segrande;
~ chegado hoje. á idadevaronüostenta pela pratica
luminosas theorias. longo tempo sutrocadaspor uma
injuSta e deshumana madrasta. A: muito que os
sotfredores-brazileiros, dignos de'me1hol';sorte, co
nhecendô a mlÜs oppressiva de todás as es~ravidões,
·se dispunhão a sacudir briosos as vergonh.osas .ca
deias; que roxeavão seus pulsos: o Céo" cançado
·de 'ouvir os gêmidos que soltavão·no silenciO da 'sua
d6l;'.lieiion-se penetrar de compaixão; e ~epar-Gu

'lhesdlnalmente em Vossa Magestade lmpenal o seu
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pa~ relativos á ,fabrica de 'ferro: de J~ema, ,perpetuQ defe~,sQr,.sel1pai, e ~U"liber~!lor. spn.
-quetiDbão sido pedidos em. data. de"'12 de Iunho :Senhor; .lO grttogue V~ ~~~~;~penal.
~ instrllCÇàO da commissão de .fazenda, por. ter· soltou nas margens do YpU'aDga.·e ~:rew,mb911
esta:jHirado delles as noções de que precisava. com;o es~pid(){lo uovào.;n.~ dons n9S por ex.~l:
Deus guarde.a Y~Ex.Paço .da~émbléa) ~tn 6 lenela Prata e Amazonas.fenoos,oundosd()s!l~
·de Setembro de'1823. -JoãOSe1:eMQ~moAIaetel da· $S()ppressore~; ~cheu-os >detvrpôr: e confusão.
Cosla ' como se-.ouVÍlÍ5!ml.a tr9mbeta' do .anjo:da mo~.
. • ,A.h t· e como e· verdade que 11 nat~a se,d.~id.e

~..\RA. MIGUEL IOAQum DE CERQUEIRA. E SILVA pelo seu ·filho mim:oso....pelo riquissimo~. fe:tll e. gi-
. . . ,,: ~l . I .' d gantesco Brazil i. ·Collócado naquell~ parte ào rotUl
, Ã,a?Semblea.~1 constit~te. e ~gJ.S atiVa °.do aonde elia ,trabàlhou em grande. e não em tni

Iinpeno do Brasil tem resolVido que fj. S. Tenha niatura como no antigo hemispherío, como bem se
qu.anto. antes tomar assento neste augusto eon- .deixa ver ao magestoso'quadró das suasproduccões;
gress~. e ter parlenos ~u~ trab&!ho~ como depu- os Dlaissoberbos rios do ·universo rolando em.fuitQs
tado a mesl!l~ assembléap~laprovmcll~ das ~lagU~s. recamados de· ouro. arvores de prodigiosa .g~~_
·0 que .partielpO aV. S. para sua mtelhgenera. deza e duracão, como destinadas a levar e derramar
Deus guarde a V. S. Pa~ da as~mbléa, eD!-. 6 de em outros mundos o assombroso excedente das.nos
Setembro de .1823. - Joao Se1lenanoo MM\el da sas riquezas; altissimas montanhas ilrmadas em
Costa.. .• '. ..' bases diamantinas: coUoeado assim, c.igo, ~rapa-

Na mesma cOnfO;'!!lldade se expedrraa aViSOS: arava-o a. natureza para vir a se~ .sem duVida _o
:F:.J;~cisco ~'Am1da Camara, ~epu~do. -pela prl?: maior dos Imperios: e· o que lho cukpria-pois fo%er
'VUlCla do Rio-Grande do Norte. a "lrgmlo . ROlirl para complemento da sua grand~ Q!)ra '1 Foi () que
~u.es Campello, pela Parahyba: li Franc~sco de Justamente praticou Vossa Magestade ImparlÍutt;arvalho Paes de Andrada,. e Manoel Maru\ Car- proclamando a nossa independllDcia, preferindo go
neiro da. Cunha, .por Pern!lmbuco.: a iIllUl;oel vernar um povo livre e g~Deroso ti. um punhado de
Paeheco ~~entel, JOsé JoaquIm XaVIer ~obrerra. serris e de iD~ra.tos I Vossa Magcslade Imporia),
~lI.noel RIbeIro Dessade Holland&;.Cavalcant.i, e Ant?," adaptou o Brattl por· patrill.. chamou-se noaso ir
DtO M~noel de Sousa. peI? Ceara: a J;.ucas Anton!o mào, e identificou-se comnosco. Por tão glorioao
Monterro de Barros, ,e Joao Evangelts~ de FarIa motivo pois, a assembléll geral constiluinte e )e~s
Sousa Lobato, por l\Imas-Ge~aes : a Fensberto Cal· laUva d.o Imperia encarrega a esta nobre de2~taçào
·deira Brant Pontes, pela Bahia. de virem seu nome comprímentar a Vossa 1\[l1ges-

. tade Imperial, renovar seus votos de verdadeáa ad
hesão e respeito li. Sua Au~stll Pessoa. e signiDclU'
lhe ao mesmo temp·o. que Jámtiis a nacão brazileira
esquecerá a magnanima eheroiéa resolUção cem
que Vossa Magestlide lmpenalt ha hoje um anDO,
proclamou crime primeIro braziIeiro a nossa gloriosa
e justa independencia. A,assembléa e vós, senhor,
farão de mãos dadas a felicidade da palre; e atlere
cerâõ ás idades futuras o prolotypo dos' princires
perfeitos, e da.verdadeira representação naciaDa •»

«RESPOSTA DB SUA MAGBSTAD!

« Osagrad6cimentos·qae aassembléa,geralconsti
tuintee legislativa me mandou dar, pór esta -iUWl
tre.deputação,em nome de todo o liDperi()l, ~la·,re.

solução que tomei, declarando a sua independencia
pela primeira vez no sitio do Ypiranga,baatão para
que'eu sobremaneira me repute pago dos Serviços
que tenho prestado á patria, que decidida e denoda
damente .adoptei por minha·;- e. que1lheliffiance- de
novo. 'Jue prose~i ainda;com mais entfu1siaslOO
se.posSIvel fôr, a pr61da sua independencia,moJl1l:!',..
chica constituicional, que por gosto· llieudu,rara
eternamente. Quando- ,proclamei a 'indellendencia;
não fiz mais do fF16 mostrar o meu reconhecimento
para com oBrazil (que tantas provas me tem dado
d.e atfeicão, edecidido amor á minha imperial IJes
soa,) e eumpI:il' Com o dever'.de tOdo obomcidaaão,
que .prefere a morte á escra..idão~ . ,e o bem geral a
tod~ e· qualque~.i.nteresseJ.>articular;·· sem, plhar aos .
perIgos·por mll10res que seJão,comtanto que a su.a
patria fique'Vingada epal'a..sempre victol'iosa.· Paço,
7 de Setembro de 1823; --IMPERADOR CONSTI
'l'UCIONALEDEFENSORPERPETUO DO BRA
Zn: »"'-Foi recebida :com muito: especial agtado. '
: O mesmo Sr. secretario deu·conta·de uma felicitai
çãoda jllntaprovisoria,dogoverno da ·Parahyba,lffi.
rígida ao c()ogresso.--F()i recebidáeom particular
agrado. ,'.. ", .' ". '
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De,U tambem, '?onta,_das, paxtiCl,'pa~,,es,.de !JlO,I~,•a ',1 o que,' acaba,', ~e dize~ ,o nobre, dep.a.ta,do, fez muito
.(los Srs. ~~~es da COstae:M.o~t.~a.- F1COU bem~ deu p~ClSamente a resposta q!1e4~via,w.u:.
a.asse~leaUlteírada... '. , : .' ':. O S1\. .!m>UDA.BSILVA.:- Tenho duas obse..-"'Ya-

Leu finalJnent~ o segwn~ OfiiClO do ininlstro, de' ções a fazer: la que ha uma lacuna neste ofIicio pon
Estado.dos negOClos ~ mar~l!-: , ,que se diz que entroll a ,embarcaÇào com bandeira
, « 'mm. e F.xm. Sr.-De ordem ll~ Sua Magestade ,parlamentar, e que pedio.mantmientos para 4O.dias.
o Imperador communico a V. &. que .hon~m 7,do -Vir com aquella bandeira indica que-vem tratar:De,.
corrente pela ,tarde fundeou róra d.abarra desta ca- gocios, e pedir mantimentos indica que já tratou
pitalo bergantim portuguez Tre:e ~Maio vindo de de alguma causa'; e t.oda'Via o ofiicto nada diz :2"
Lisboa á ~a com bandeirapadamentar, trazendo. que o nobre preopinante não é orgão legitimo para
a bórdo o marechal de campo I,.u,iz Pauli~o, de Oli- .participações do governo a esta assembléa; (apoia
.-eira Pin,to da França; e em data, de,hoJe p~l~ ,9 do. apoiado) era preciso que'Yiesse omesmo minis
horas' da noite méparticipa o commandan,te do' tro quando, julgasse ser melhor relatar de boca. do
mesmo bergantim ter entra:dó ,o ,porto eJund~ado queoffi.clar. ~ .--
entre as fórtalezaspor causa do, tempo, pedindo ~ém disto, senhores, como part.icular acabo de
agua e mantimentos para 40 diaS. ,O que V. Ex.le-- receber cartas em que se me'participa que se trata
vará aO conhecimento da asseJIÜ)léageral consti- de negociar contra a nossa indopendencia; portanto
~uiute e legislativa do' Imperia.' ' " .. cumpre que esta' assembléa esteja com os olhos

II Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja- abertos, e que nãoperca um momento, porque as
neiro, 8 de Setembro de 1823.-Lui.: dà Cu.nha. Mo- .cirewnstancías são criticas.
reira.-Sr. João Severiano Maciel da Costa.» ,'. Se o objecto é de segredo temos umacommissão

O SR., CARNEtRO, DA CUNHA: - Eu creio que estaP8!a negocios dessa natureza; emfim é preciso lll;le
participacão dO,governo merece a consideração da salbamos tudo o que ha sobre este negoCIo; a naçao
assemblélÍ i cumpre saber se ha neste negocio algu- está ameaçada dentro e f6ra; nada de demoras.
ma cousa que nos pertenca para se deliberar. Se O SR. HENRIQOES DE REZENDE :.;...Eu não descu!"
elto. embarcaçiío entra poiprecisar soccorro, nada bro lacuna noofficio do ministro. Pelo que sei da
DOS importa; mas parece que vem paramaisalgu- divisão dos negociosdisse o q\le lhe tocava dizer,
ma cousa, visto trazer bandeira parlamen,tar; e nós isto é, deu noticias maritimas.-ehegou, uma em.
devemos ser informados de todas as circwnstaD.cias. ,bareação portugueza com' bandeira parlament~ria
(A2.0iado.) , • ,que veio de Lisboa á Bahia e da Bahia aqui; trllZ;&

Pedir mantimentos, e içar bandeira llat~entar, 'seu bordo o marechal Luiz Paulino, e pede manti
siío duas causas mui diversas; no primeIrO caso" mentos'para 4,0 dias.-O mais que respeitil ao tal
corno já disse. nem merece que se faTIe nísso; mas ·parlamentario creio que pertence ,á repartição dos
no segundo indica aue traz a bordo alguem que negocios estrangeiros;' e por isso ,se a assembléa
pretende tratar negocios da Estado da parte, do go- entende que deve exigir o mais que tem direito -a
verno PorLuguilz ; c então merece toda a nossa con- saber., ofiicie--se á dita repartição para que mande
sideraçii.o. . ' -todos os esclarecimentos 'nece!lSarios; quanto ao

Parece-me pois que deve diZer-se ao governo que ministro da marinha,entendo que fez tudo o que
nos inteire do todas as circumstanciasda chegada devia fazer. Esta é aminha opinião.
desta embarcaçào. e dos motivos 4a,.~ua vinda, se lhe O SR; RIBEIRO' DE ANDRADA :-:-Nenhuma embar
constão, plU'a se resolver,o que conVier. '. bai:cação en~ra em qualquer port.o com' bandeira

O SR. CARNEIRO :-Eu estou encarregado pelo ml- Jparlamentana' sem que venha mtullda de despachos
nistro dos negocios do Imporia e, es~rangei~os plU'a do governo a que pertence para tratar com o da
participllr a esta llssembléa que, LulZ Paulino 0&- nacão em que,entra. TodaVia l'tetaxta..se um tem
eiou hontem dizendo que viera aqui para s~:retu.rirporal: para a sua. entrada; se o soffrau não sei,. mas
nesta porto, ás ~esso~ da coniian~ do governo vejoqu~ nàofoi adn;rlt,tido naB~a, e,que de Jáé
portuguez, eque fundeara com banderra parlamen- que ultImamente velO 'Eara aqm:: talvez viesse' ,de
,taria, para eviíar algum embaraço. Responde~-se- ·Lisboarender alli o Maâeira. "
lhe que se vinha autorisado para reconllecer amde- Emfim, seja o que fôr, porque nãosepaliticipa,á
pendencia politica do .B!azil poderi~ ser ouvido ; ~sembl~a:,o,que lia sobre este negocio, e nes dei-
UlaS aue sem estacondiçao nada hana que tratar. ,xao.emJeJIlID? ' ' ' , ,
Tudo- isto foi ao conhecimento de Sua Magestade "O que disse o nobre ,preopinante,por parte-do
~Imperial, e julgo que ha de ser presente a esta as- ministro, ,de nada serve e d~ nada vale; ~ a~assem
sembléa. ' , ,bléa precISa saber os motlvos que trouxerao ',este

,O SIl.,MuNli TA.VARES :-lsto éo que se tem pas- homem ao Rio de Janeiro. ' " ,
aado com ,Lu~ Paulino; mas dà:Portuga! as noticias 'Nin~uem 'póde duvidar que se trama~ontra: a
.que têm,chegado"merec,em mlU~ attençao. E~tre.. nossa mdependencia; e empapeispllblicos sefáDa
-tantt>é admb:avel q~~ o ministrodam~inha se ,11- ,das',-v.i~ da santa aUiança., •••••.•••• Os guardas
-mi..t.e a ~erque chegoll uma,e,?barca~oco~ b~~ -da liberdade da nação devem -mostrar-se digOOs
-deira parlamentar,e ,que pedlO Iman~uneJ;ltos ,para da ,confiança com que eUa !lshonrou. (Apoiado,
-40: dias t Eun~o'se~ cQmose entende lstO.' ,apoiado.)', ' -
;.- o. SR~ CARNEIRO:- Pede mantimentos parque se Officie-se pois ao,governopara,que nos instr~a
:lbe:,consente que desembarque. , ,' qua..nto:antes dos mqbvos da entrada desta 'embar-
'OSn~;C~t1\OllA.CUNHA. :-Se'Vem para ,reC9- ,~çao ;e a assemblearesolverã o, que fôr eo~ve-

'nhecera'nossa'independencia, muito 'bem; .~as se nlente., " .
.não é para <isso, ;não tem nada;que' fazer,aqw., nem :0 SR. ANDRADAMAcHAIlç: ..... Eu 'rEl'P.leu"o,desde
-riegocil)Sque'ttatar'com.pess~a alguma. 'Qllanto aos lá ,~e ,nada se ,trate ~r 'na. desse trllldort ~a
mantimentos; ~e:os:preClSa nao se :lhelneguem';mas,braslleU'o deg~nerado, desse l~e. que ?IU~me ...

"-..a-se embora, ,Se o ministro de 'Estado respondeu rece ser recebldo entre nós. (ApOIados, apoiados).



.', :Exijo que~,~ aõ~vemomni cláraménteque 'Q'Slt. A..'mBADA':g SILVA:- Eit assento que tra
nos commumque quaes sao as suas mensagens, para tand~se de materiaque envolve a nossa ho~ li
-néso ao.torisarmos sOO!'ea res-~.a que deve dar ; bexdade e indepenciencia, deve cada 1IJll participar
isto pene~os ,(Bpoiado).' ,._ '.. 'ã assembléa o qú~ souber; eéomo reCebi na carta
,Hã 'de OtmI' a vontade danaçao eexecutal-a. Isto de um homem que se acha em 'uma das côrtes es
.é o que devia ter feito. o .ministro dos nego~oses- tral:igeiras alguInas noticias inWres"alites é justv
trangeiros e não sei. porque o não fez•.F~men~ que as lêaã assembléa. Eu as .vou 'traduzindo em
estou bem persuadido da snahonra e fidelidade a vulgar•. (Otach~pho não fez menção do quelêu o
cansa do Brãsil; mas Deus sahecomo .lhe atão as nobre deputado).' , " '
mãos!. . _: '. . O 'SR.ÂNzJlW)Á 'MACHADO: - Entambemquero
, Jã me consta que o chefe da na~otem _tido COn;t- /lar conta á assembléadoque me escrevem. .A:nnun.
DinnicaÇÕes .particulares; bem sei qu~ nao é obn- cia;.;.glHIie que o conde de Palmellatràbalha com
gado a maDÜestal-as á assembl~; mas em,boa fé lIluita aClividade para' metter a santa allianca na
já podião haver alg~as declaraçoes. lambem p6de questão entre'o Biasi!ePortugal; 'isto pelo celeber
ser que isto não se~a v~r<!ade; mas co~sta-m~ por rimo principio de legitimidade que os Srs. Reis da
bons canses. que até onera0 ameaças d El~Rel sen Europa·ql1~re~estabelecer a todo ocusto. Verdade
pai. Respeltavel com.? é, ameace os subdicos por- é que a noticia não me assUsta muito. porque os
tuguezes, mas ~ ~ós nao. O Sr. D. Pedro é o cllefe interesses da Inglaterra pedem que as .outras poten
da nação ~rasilelI'a.: .•ha de morrer c~mnos~o .•.•• ciasnão tomemparte nestes negocios da ÃIrierica.
nenhum reI esLrangellO nos hll:. ~e d~ le~ (aJWicul?}'Creio mesmo que ha: uma condição tacita.•• (Não se

Faça-nos.? governo.as partlclpaçoes necessanas ouvio o resto)'. '.
e to~se-hãoas medidaS contra essas velhas pre,.. O SR. RODRIGOÉS" DE CARVALHO: _ Como cada
tençoes. . . qual diz o que sabe direi eu que estive hontemem

O SR. FRANÇ~: - Sr. preSlde~te: O OffiClO.do casá do ministro dos negocios do imperioonde vi, a .
ministro da mannha é o qu~ ~USCltou esta questão; resposta que elle, como ministro dos negocios estran
entretanto, tendo elle p!lrbClpado que entrou uma geiros. dfrigio a Luiz Paulino, e naUa lhe dizia que
embarcaç!io com ~deIra parlamentar, os portos se trazia instrucções para reconhecer a independen
do~de veio, e o D;lotl:V0 que ãllegãra p~ra fundear, eia setia ouvido, e que a nã~ as trazer nem d~sem
crelO que tem satISfelto pelo que respelta á sua re- barcaria. Vi tambem as coplas das cartas ré~as do
~ição. . Rei de Portugal ~gidas ao Madeira, a João Fe~,

E' verdade ~e.a as_semblea não póde conten~se ao governo proVl~orio da ~hia, e ao mesmo. LUlz
com esta partIclpaçao; .mas eu es~u persuadido Paulino. Estas cartas régias tinbão por fim a sus
que o ministro dos negoclos ~strangeU'os ha de c0!11- pensão das hostilidades na({ueUa frovincia, procu
municar-nos. o fim ~ que VelO ente parlamentarlo, lando que voltasse para Porluga tudo. o que de lá
esnero,que lUnda hOJe mesmo o faça:. _ tinha VIndo para servico do exercito.

'falvez ~ossedo seu dever tel-o felto Já; m~s I!'ao A' carta régia dirigÍda ao Madeira ~nha uDida
posso dUVidar de que al.le mande as necessanas m- uma instrucção em que se lhe advertlão algumas
formaÇÕes; não é posslVel que o .governo reçeba cautelas com que deveria fazer o ajuste para a sus
noticias tão imp~rtantes ã nossa lndependen~la, e pensão das hostilidades; e em todas elIas se refere
_que as não parl1Clp~ á assembléa. Om~u Vl)to e~e á convenção definitiva para a evacuação das tropas
as esperemos! e que por ora a respelt.o do, offic~o que esperava se ultimasse no Rio de Janeiro pelas

_que se leu se nec1are sÓlDente que ficou a assemblea pessoas que mandava para esse fim.
.inteirada. . . A resposta que se deu a Luiz Paulino jâdis~e

O SR. GoMIDE: - Podesse Portugal agitaras qual foi; e até hontem ao !!leio dia nãl? houv~ m~s
ondas .e submergir-nos: cabalar e revolver as. nossas nada; agora se o homem Já fez nova lDstanCla nao
montt:nhas, e sepúltar,.nos ~~s rui?as;. chover sobre sei. Como ist? talvez' s~a para ~struc~o da as
nós o iogo eleetri.eo;. e abrll' debauodos nossos pés ·sembléapor ISSO entendi que o devllrreferlr.
a explosão do inferno.; nenhum, brasileiro retr?gra- - O SR. CARVALHO 'E' MELLO: _ Sr. presidente:
dariadaheroiear~s~luçãoquetem tomado(apo;(Zâo)~ 'A materia é mui ponderosa, como já reflecti~ão os
Anathema e maldiçaopara sempre ~o fraco a per- illustres deputados, que cheios de nobre enthuslasmo
juro, se o houvesse. qt~e se quer va~lll~se, se quer .pelo. amor da patria, proclamarão em 'alta voz os
estremecesse na.adbesao,c0l:!l seus mnaosna·santa principios generosos de que estamos occupados.

,causada nossa liberdade. Nao sÓ!Den~ nos braço~, Mas nós não tratamos agora "de fallar desta m~-
está gravad.o em todos os coraçoe~ zndepende'Muz teria, nem ainda, ~ tempo opportuno. Elli?- é p~optJ.a
~ m<l!te! nmguem poderá compellu~nosa;:reassu- 'do. nosso 'co)lhec~ento;e nem é· posslval que o
lDU' grilhoe~que que~rãmos Pllta ~tlllca maIS, se501:- 'poder executIVO deue. ~e a maI!dar apresentar a ~s~a
darem (apoiado, apoiaào). . . :. . ~.'.ailgusta· as~e~bléa,e Jã :B0r Istovunos a partlCl
. A ':t:esposta a .qu~l'F.ler .propos~çaopreJ~d!claI e pação do mulistro da ~~nnha. Jã um ?~bre 'depu
ofrenslva a nossos direItos é laconlca eaefimtl.va.- tado, por parte do .mlDlStro da' repartlÇllo comp.e
A ''MJÇâo brasileira não quer;..,.. tem.-se dito~udo. tente, nos.deu noções. ,bastante.s par~ ·ponbecermos
Somos uma nação grande e poderosa. Nossa mge- que aDe .estava deaccôrdoaVll'noti~lar a esta au-

. pendencía estãbaseada na nossa vOlltadegeral. .'gusta:assembléa. todos os passos re~atlvoS áentra,da
., : ;n.temos elementos da nossa constitnição; eteIIlos desta embarcação. _Sabe-se que velO combandetra
-á. nossa frente um imperador constitucional; e nosso parlamentar; .que senão .deix9~:entr3!; q,~e.traZ1a
de.fensor perpetuo. ordem para~sp.erar pelos outros cpJ!PIUssanos;. que
: ' Eia,'Sr. presidente, m~hemos: ávante 1 Nem ao .se ~he ordenou que para serem OUVIdos, e~a neces.:

'. pensamen.·to se tolerea-IDalS leve Idéa..deretr~gra- sano.trazez:em:pode~es p~a reco~hecera mdepen
-iação: ~ut ~i$Undum a'Ut moriendum '(apozado, denpla,des~1IDpeno.; qu~ o,.maIsque- houv~ssem.

q,põW.àO).. . '.' , détratar senaconsequencla de outros. negoClos, ao
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dearraDjam~n.tos politicos ?l! coÍnmerciaes; e em r~as que vinhão para a Bahia. Sr. presidente
fi!Jl.que o mínistro da ~pa..-tiçaODO~hade commu- DISto alo"uma cousa .ha e~coberta que não sabemos
mear tu.do o que é relativo a este obJecto. e devemo~ saber, po~ .ate dos illustres deputados·

Era· muito jnsto, como disserão alguns nobres que fa!lárao com? :aumstro um falla unicamente da
preopmantes, que se oiliciasse ao go!erno para recepçao.do Offi~IO .e resposta,.e o outro já accres
mandara estaassembléa ínformacão CIrCumstan- centa mUltas maIS CllCUmstanmas.
ciada de ne~cio de tanta importancia, e em que O SR. RODRIGUES DE C.UlVALHO: - Luiz Paulin~
temos todo () direito, não só para estarmos delle in- foi á Bahia, e apresentou ao governo da provincia
\eirados, mas até -para o examinarmos; porém isto uma carla régia que o autorisava a tratar de uma
teria lugar, .se· V!s~emos que o governo, ou !1ão es- suspensão d'8;rmas, e varios omcios. para~ autori
~v~ nesta.disPOSl~O,0.0- se d~orava; e entao com dades que aznda se suppunhão a~ existU'; o go
Justlça assIm o'pratlCanamos. E superfluo portanto verno respondeu-lhe que se podia retirar porque
antecipar este 1>fficio, e milito mais discutU' a ma- nada havia que tratar estando livre a Bahia, a 'Jue
teria, quando não temos ainda os dados certos. Es- remetteria os omcios á Sua Magestade ImperIal.
peremos portanto até o fim da sessão, que de certo, Luiz Paulino sabio no dia seguinte, e parece que a
ou Q~nistro virã mesmo rela~-nQs, ~u mandarã não ser a protecção do g?verno. o povo dava cabG
exposlçao clara de .to~o o negoCIo, como e de esperar delle, por se suppôr que la atraIçoar a provincia; e
do ·seu zelo e patriotísmo. o governo remettell para aqui os ameios e carlas

O SR. VERGUEIRO: - De tudo o que tenho ouvido régias, das quaes consta o que ha pouco referi.
conclúo que devemos declarar g.uantoao omeio re- l.'0rtant? toda suspeita.q!l0 pareC(l haver do \o"ar
cabido que fica a assembléa mteirada; e exigir, LUIZ Paubno. as cartas regl~s para a Bahia, e apro
visto indicar o negocio granda importancia, que o sentaI-as aquI fica desvanecida, porque nüo as troUlO
gpvernonos mande as informações necessarias para el~e, mandou-as o governo da Bahia. E' qUllnto
podermos deliberar. Não vejo que por ora tenha lu- SeI
gar outra resolução.· O SR. PEREIRA D.\ CU:'lJlA: - Estamos 11 gastar

O. SR. ANDRADA MACHADO: - Mas o que eu não tempo inuti.lmente; o homem ó mlio, não moruco 11
quero é que se consinta esse brasileiro renegado no~a consIderação; mas l!ào é Ilsto agora o no~8o
entre nós; não deve ser ouvido de f6rma nenhuma; obJecto. O ponto da lJ'.le.stiJo_ rodut-so la sab!.·r 80
partic~ações feitas por taes monstros; não se accei- d~vemos esp~rar a partlclpaçao do governo ou P('
tão. Não digo que sejamos. deshumanos com elIe, dIr-Ihe as noçoes que desejamos.
mas despresemol--o: não consintamos que ínficione O SR. RIBEIRO DE ANDRADA.: - Queira V. EÃ.
esta terra com sua impura presença.· propôr se devemos officiar ou esperar.

·0 SR. FRANÇA:- Eu peço a ordem; não me pa- O SR. Pl\P.SlllElI'm, julgnndo-so discutida II matr·.
rece justo tratar aqui ninguem de monstro; contra ria, consultou á assembléa, e decidio-se que se om
este homem não lia'mais que1>tesumpções, e não cíasse logo ao governo para remetter todas as no(~UOS

sei como por ellas se está fujuriando neste lugar precisas para cabal conhecimento do negocio. •
um. cidadão brasileiro; .. . Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussÍlo

O SR. ANDRADA MÁCHADO: - Não é presumpção; o parecer da c?mmissão de Inz~ndn sobre os orde
é verdade notoria; é um brasileiro que se incumbe. nado~ d?s presldentes e secretarlOs dos governo~ das
de propostas de um rei estrangeiro que nos pre- provmclas. ,
tende dominar. E' ilidignodo nome de brasileiro. O SR. DUARTE SILVA: - A' vista das differenras

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA:,..- Tudo isto é des- de ordenado~ arbitrados pa~a ~s diversas provinciâs,
VÍax.,.nos da .questão; .n6s .não devemos tratar senão ac~o que a lllustre com~Issao tomou por ~nsll II
do qUe nos é communicado pelo ministro da ma- maJOr ou a menor carestIa de cada uma, POlS que
riDha, e por isso sigo o voto do Sr. Vergueiro, res- t~ndo_esta au~usta assembléa destrui~o od~osas dis
ponda-se ·que fica a assembléa inteirada, e que es- tlI~cçoes..e myelado. a sua .cathegorla, .nao P?SSO
pera as ulteriores participações sobre os motivos da crer .qu~ Isto tIvesse mí1u~ncIa ..Sendo assIm a mInha
entrada desta embarcação. .. pr~vmcla, a meu ver, nao fOl. bem contemp!ad~.

Na.da ha.IDsto que não· seja conforme ao principio VeJo, Jlor exemplo,_que ao ~reslden"te ~a pro~nclll
daoonservação da harmonia com o poder executivo: de S. ~aulo arbltra so-lhe _3.200$ e a mlDha 2.000$.

ne oeio tem indicios de· ser importante queremos Os Ylveres e~ S: Paulo sao ~u~mamentebaratos:
o g ... ' ta:. .,. h-' ~ . na mmha proVIuCla quadrupllcao de valor, e mesmo
saberasclfcums _nClaS que o acomp~n ao.. ,.. muitos são'daquella importados. Além dessa razão

9 SR.ANll~A E SILVA: - Eu sou po parecer do· haoutra de grande monta: a minha provincia é
ultuno preopma!lte·· ~m!Iuanto ~ .offi.clar~se ao ~o- maritima,.·a.o porto. da· capital é a escala das es
verno; ,mas sempre direI a respeIto de Lu!Z ~aul~o quadras -e vasos nacionaes ·e .estrangehos que .fre
que, apezar de ,e~ gostar: de usar. de IDlsenc?rdia quentãoos?1ares do sul; por falta de casas proJlrias,
com os h?mens, nao possoJazel-O", com um t~~dor,. tem o: preSIdente que hospedar a todos os chefes, e
reconhe~ld?po~ talha.m.ul~o pelo seu Procedim~nto o:fficiaes,sejão nacionaes ou' estrangeiros, que aIli
n~c~rtes~n1IDlga~.. PerInlt.ta-se-me taínbem diz~r apo~o;·o que succede frequentemento; e seria
queVU' LUIZ. Pa~no ã. Bahia _e apresentar no!lio muiimproprioda uma grande ·nacãoque os pri
as, c.~rtas, reglas.e co.~sa q~e naoent~n.dO: aquI ha meiros empregados· de suas provlncias, deixando
motIvo ocC-ulto que e .pr~clSo desco~:nr. . de pres~aresta ~ospi!alidade dessem por desculpa

Talvez vmha.ellegovernar- a Bahla, por se Julgar -' a mmha nacao nao me dá bastante para que.
o Madeira ainda empoleirado; e com.o jã o não es- possa· agasalbar-te.-Accrescea isto, .que sendo a·
tava, não é agora Ohomem nada. Ouvitambem dizer minha provincia a que facílitaas communicacões
que viIiha para aqui esperar outros, mas não s~ise terrestres entre esta· côlteea provincia do nío
isto é verdade; e:oqueseinpre me admira é a gene- Grande· do Sul•.to~os .os: ,offi.ciaes. generaes e·em
rosídade com que.apresenta· ao. ministerio as cartas pregados são. hospedad9s. pelo'chefe .da provinc~a.
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'Dir,.;se-haqUe este, QnUS sempreerlstío emquanto
os'antigos gov~rDadores só percebiãó 2:000$000:
digo que sim, mas o valor dos generos de subsis
te'ncia têm augmentado,e,toda a'paga de trabalho.
Além disso é mistér nostar que não é o mesmo um
empregado sem familia, ou outro que. a possa ter
'D.umerosa," e 'lue talvez deva ser prefendo paTa os
empregos: no primeiro caso convenho que os

"2:000S000sãó suflicientes; no segundo nego, pois
o 'seillor eXllerienciapropri.a:

'Um presIdente com familia, e os encargos que
apontei, não poderã certamente passar decente
mente com dous contos de reis annuaes: por isso
mandarei ã mesa uma emenda. Nada direi sobre o
<>rdenado dos secretarios, porque me parece justo ;
mas a respeito dos affieiaes das secretarias ainda
estou pelo que avancei em outra occasião, isto é,
que não sei haja lei que regule os emolumentos das
differentes secretarias:· ao menos na miRha pro
vincia não se conhece. Queira V. Ex. mandar
buscar a minha emenda, que é do theor seguinte

« EMENDA.

cc 1.0 O presidente da provincia de Santa Catha
rina seja igualado em ordenado ao da provincia de
S. Paulo.

«( 2.° Os conselhos das provincias sejão autori
sados a arbitrar o numero de otIlciaes da secretaria,
e seus ordenados-Duarte Silva. II - Foi apoiada
em ambas as partes.

O SR. FRANCA :-Pelo quo respeita ao ordenado
que o nobre preopinante quer dar ao presidente da
provincia de Santa Catbarina, sou conforme; nào
tanto \lor ser por'o de mar. como pelas rawes ex
pendidas, e que merecem attenção; além das des
pezas ordinat'Ías tem ns extraordinnrias aue se
apontarão, e é preciso prover a elIas. '

, Quanto porém li segunda parte não posso convir.
As secretarias estão estabelecidas pelos governos
das provincias; e devem continuar no estado em
que se achão trabalhando, até que a assembléa tome
em consideração a reforma geral de todas aHas.
Portanto conformando-me_ com o pensar do nobre
deputado na la parte da sua emenda, não posso
apoiar a segunda.

O SR. CA.RNEIR.O DA. CUNHA :-Se é por ser porto
de mar, Alagôas. Rio~Grande, ,Ceará etc.• tambem
são portos de mar, e apezar de o serem não têm
maior ordenado. Eu acho bem fundado Q parece,,,
da commissão; porque em uma provincia Como
Pernambuco, os negocios são muitos, e o presidente
deve trabalhar muito, Demais o gasto que faz um
presidente em uma provincia como a Bahia, e Per
nambuco, é muito difierente do que se ,faz no Ceará,
Alagôas. ou Parahyba•.....•.••.••••.•••••••••
.,. .: - - .
Sr. presidente, creio ql1edevemos consiÕ:erarqu~n.os
féiltãoasrendas;que está exhausto oerano. O mInIS
tro da fazenda não sei oque ha de fazer para procurar
meios desupprir as despezas; não demos com mão
laTga tantos, ordenados; quando as cousas ~elho
rarem então se reformaráó, porque as reformas
fazem..:se, á medida das cireumstancias;·mas agora é
perigoso; as rendas publicas estão quasi extinctas; os
generos não dão nada; emfiro cumpre retlectir nas
eircumstancias ;os empregadosque se c<>ntentem at
tendendo ao. que por ora p6dea,nação.
, O SR. RIBEIRO DE,WRADâ: ..:.. Sr. presidente: já

se têm'expendido asrasõésque teve a commissão

para arbitrar semelhantes ordenados, attendendoás
circumstancias aetuaes de cada uma das proVínciaS,
eo estado de suas rendas."" '

A commissão' vio mais que o projeeto 'era provi
sorio, e que por conseguinte tudo o que nellese le-_
gisla é susceptivel de mudanca, se depois convier
fazêl-a. Tomou principios geraes para estabelecer '
a divisão de maiores e. menores ordenadôs; nem
sei como quer o nobre preopinante que elia se lem
brasse de fazer uma excepção de favor da sua pro
vincia, de que as outras com rasão se queixarião.

Se a commissãocontemplou S. Paulo com o or
denado maior, foi porque reconheceu que empare
lhava em circumstancias Com as chamadas maiores, .
e não por principio algum de parcialidade como, pa....; .
rece indicar-se. Vamos agora á 2a parte da emenda~

Pretende o nobre preopinante queos conselhos sejão
habilitados a marcar o numero dos officiaes das se-'
cretarias, e a designar-lhes ordenados.

A commissão' teve de propÔr os ordenados, gra
tificações e diarias para os agentes do 'governo con- '
siderados no projecto de leiJ" e não podia lembrar-se
dos officiaes de secretaria. ~onveuho que é preciso
que'se ordene isto; mas então ha, de a commissão
pedir as informações necessarias para' 'que possa'
conhecer que ordenados se dão a estes officiaes das
secretarias, e poder apresentar o seu parecer, mas
ngbra não era competente que faliasse sobre esses
ordenados. '

Tllmbem já ouvi tratar de absurda a igualdade lIa
gratificação pela desígualdade da viagem; mas.
cumpre reparar que isto fica compensado com
a desigualdade do tempo em que se recebe o orde
nado: quando se gasta 6 mezes na' viagem; tàJn.bem,
se recebe 6 mezes de ordenado; por conseguinte as
bases que tomou a commissão são justàs e tirnto
que me parece que não terá a assembléa duvida al
guma em approvar o seu parecer.

O SR. DUAR.TE SILVA: -:-Sr. presidente: quando
fiz a minha emenda, pelas rasões que expendi, não
tive em vista atacar a illustre commissão ; nem o
honrado membro devera persuadir-se que eu teria
em consideração outra cousa que não fôra 'o bem-e
serviço publico. Eu deseio, Sr. presidente, que, os
chefes das provincias sejão independentes, e não
tenhão desculpa, quando sejão parciaes. Se me
lembrei da provincIa de S. Paulo fói como sendo
das limitrophes com a minha, á qual com:razão
podia servir de comparação: ainda o repito, é mais
facil passar nella com dous contos de réis., q1le na
minha província. Foi por isso que nãofaUei nada
do Rio-Grande, cuja carestia é duplicada.'

O SR. HENRIQUES DE REZENDE:- Sr. presidente:
As rasóes, que tenho ouvido contra a' indicação do
Sr. Duarte Silva, não a tem destruido. Nilo é por
serem cidades de beira-mar, que se lhes deve ar""
bitrar um ordenado maior: é pela maior impartaDcia
que umas tem do que outras. '

São 'portos de mar Alagôas, Par.ahyba. Rio
Grande; Ceará etc. ; mas nem por isso são esses'
governos de tanta importancia, comO o de Santa
Catharina: a prov,a disto, é, que nenhum desS,es'
portos tem sido, tão desejado de ,nações é5tran
gaitas _para estabelecer um: ponto militar, como
Santa Catharina. '-

Alli éuma escala certa de todas as embarcaÇõeS;
e esquadras que navegão pelos mares do sul: em
consequencia o presidente terá muito emque cuidar
mesmo porque não haverá allihospedarias, e;o
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melhor edificio serã a casa do presidenté; eUe se dos presidentes é nenhum;.·a maior parte dos go
verá por isso obrigado a grandes despezas, dando ver~adores denas fizerão o seu governo em timão'
hospedagem a pessoas de distincção, que alli to- e'chi~enas;m<l;S por outro lado experimentavãoa
carem: o que de certo não ba nesses outros portos. carestia de mUltos generos a que estavão acosta-
. Dir-me-hão que o estado não paga para isso ;eu mados: fi.na~ente esta medida não é permanente, .

digo que deve pagar; porque é aa honra da nação comtudo arbItre-se o ordenado de modo que possão
brazileira que os seus empregados dessa ordem não todos passar com decencia. .
facão uma triste figura em presenca de estrangeiros . Emquanto á~_gratificações para a jornada sou de
de'representação. Digo pois que se deve igualar·o parecer que seJaoreguladas conforme as distancias
ordenàdo do presidente de Santa Catharina ao dos que tiverem de percorrer os presidentes, tomadas do
presidentes dasprovincias maiores, segundo tem lugar donde sabem aos de seus destinos, tendo at
·indicado o Sr. Duarte Silva. tenção tanto ás TIagens maritimas como ás de terra

. O Sr. CARNEiRO DA CmmA :-Estamos nas mesmas porque sem duvida são difi'erentissimas as despe~
éircumstancias a respeito de outras provincias; que se fazem em ambas.
taínbem não ha lugares proprios para qualquer O SR. ARAUlO LmA.: - (Não o ouvio o tachi
pessoa quo alli chega se hosped~; e portanto ha grapho.) Nofun do. discurso que fez mandou á mesa
essas mesmas despezas extrordmarias a cargo ·do a seguinte .
presidente; logo se vamos accrescentar em parti- « ElIIENDA

c,?lar o orden~do do '{lrt:sidente ~e Santa Catharina, « Proponho que se sup·prima-""'onteVl'de'o.-·
tem as outras rgual direIto a pedirem o mesmo aug- iU

mento; e é preciso concede-lo para evitar parda..: . «Proponho mais que quando se diz fiquem ex
lidades. tmct.os os ~molun:entos se entenda i~o na parte

O SR. FRANÇA. :-Ainda se não destruio a rasão em que sao applicados aos secretanos - Araujo
em que fundei o I:'1eu parecer, quando sustentei a Lima. li-Foi apoiada em ambas as partes.
maioria do ordenado que cumpre assignar ao pre- . O. SR. TEIXEiRA DE GOUVÊA : =- Não posso· achar
sidente da provincia da ilha de Santa Catharina, JustIca no ·parecer dacommlssão. Os ordenados
que vem a ser as despezas extraordinarias; que a dão-s~ para_a dec~nte suste~tação dos empregados,
experiencía tem mostrado dever fazer o presidente, e por ISSO nao seI que medida tomou por base a
assim comoasfazião os antigos governadores; por commissão. Tambemvejo que para Goyaz e Matta
ser o porto da mesma ilha uma escala franca, e Grosso, fazendo-se grandes despezas em viagens,
fJ;equentada de embarcações de guerra estrangeiras, se arbitrou ao.s presidentes o mesmo, por ~xempl0,
cujos officiaes, além de outras pessoas conspicuas, que aos de MInas e S.Paulo.Eu não seI de que
que por ventura andão neUas a viajar, cumpre prmcipio:nasce. esta igualdade d' ajudas de custo
serem agasalhados, e hospedados pelo governo res- sendo tão. grand,e a diffe!en.ça dos gastos .das viagens
pectivó ; circumstancia que se não dá com a mesma para as dlfferentes provillClas do ImperlO '? (Não se
identidade de rasão em os portos das outras pro- entendeu nada mais. do que escreveu o tachigrapho
vj.ri.cias marítimas do nosso continente, que por Silva.}· .'
suasituacão .geographica, não constituem escala O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a emenda
ordínaria:'Continúo portanto no mesmó parecer, seguinte:
para que se iguale o ordenado do presidente «( Proponho que ás proVincills da segunda ordem
d' aquella provincia ao da de S. Paulo, sua limi-' se.dê de ordenado dous contos e quatrocentos mil
t~ophe. <" , • réis; 'que a ajuda de custo para Goyaz seja a terça,

(j Sa, CO~TA BARROs·:~Conheço que todas estas parte dó ordenado, e para Matto-Grosso metade do
medidas são provisorias, e por falta de conhecimento ordenado.-Teixeira de Gouvea.ll-Foi apoiada em
exacto do estado de todas as provincias não se po- ambas as partes· ,
derá talvez marcar já defimtivamente o ordenado O SR. SouzAMELLo:--:Levanto-nie para fazer
que devem perceber os presidentes; e na verdade uma nova. reflexão .so~r.e <l parecer que se acha
são tão variadas as circumstancias de cada uma que em discussão; por qu.anto· tendo· já havido um
parece que para obrar-se neste caso com justiça se longo debate, e não sendo eu' amigo de fallar senão
áeveria 'OOmarunia medida particular para cada quarido'parece.muitó necessario, com o que poupo
lima delI-as. o tempo, observo que estã :finda a discussão e tem

As rasões apontadas pelo Sr. Duarte Silva' pelo passado em silencio, por nãO estar no parecer; Uma
quédiz respeIto aos gov~rn~s collocadosá beir~- parte essencial e precisa; entretanto que irie le:".
mar são realmente attendiVelS, e comtudoeu veJo vante,i e, que tenho ouvido quaIlto basta so.bre o
que ainda entre estes mesmos governos ha: despro':' parecer da commissão e suas emendas, eu o approvo
porcao, porque Santa: Catharina, Parahyba, Per.,. com pequenas alterações como maDÜestarei na
nanÍbuco, Mararibão e Parâ est,ão com .effeito .su- votação, sem discorrer sobre suas matarias, porque.
jeitas a: maiores despezas do que·as outras da costa, tudo está dignamente dito pelos· illustres membros'
1>"oi5 quesão' maiS frequentemente visitadas: além que têm fallado. '.
disto o salario parece que deve ser proporcionado A unica reflexão de que me faço. cargo é que os
ao trabalho; e ninguelIl poderã dizer que uma pro- presidentes das províncias devem deixar de perce- .
vincia .das.IDaispopulo~as dá o mesmp trabalho ~e ber: tod,os ~ qu~esque~ emolumentos ~ propinas como,
uma de menos populaçao: a afiluencla de negocIos se determIna a respeito dos secretarios; porque não
daquella não tem comparação com a dos desta; e: ha cousa·mais. necessaria do que.estabelecer-lhes
por isso; maior é aiesponsabilidade do presidente ordenados sufticientes com que possáo viver· com;,
que dirige uma província de maior populacão; toda a dignidade, e livra-los de emolomentos,e:_
d'aquiconclu<;Jq!1e deve-haver attenção á gr.andeza propinas de partes; e bom seria se esta m.edida se
moral daprovlDcla para apaga do seu preSIdente. podesse 'agot?estender á todos ,os l)mpx:egado!!- pu-

,Nas proVinciascentraessem duvida, qlle o luxo, blicos; mas como nem de lodos nem, mesmo:
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de nomear os da sua; e por isso voto que fiquem. constituição cumpre marcar a f6rma de o fazer ; por~
já· estes homens que têm estado:a trabalhar, e i:iado que a ordem de discussão estabelecida no regimento
provassuflicientes da sua capacidade. não lhe p6de ser applicavel.· ,

.OSR.-VERGUEl1\O:';';"'Seo governo tem procedido A lo. ~scussão evidentemente não tem lugar;
assim. a respeito dos o~ciaes das ~ecretarias deEs- porque nao havemos de tratar da vanta"'em ou inu
tado tem abusado, e·nao· se segue que n6s devamos tilidade do codigo constitucional quand~ a sua uti
abusar tambem~ A assembléa resolveu que para o lidade é reconhecida pela nacão; a 30. tambem .não
provimento de taes lugares se·esperasse pela refor- é praticavel; não se p6de discutir in globo; e arti
ma geral das secretarias, e por isso sem que se re- go por artigo temos discussão eterna. .
vogue essa resolucãonada ·devemosfazer; agora se Portanto a que p6de ficar é a 20., havendo-nos
querem revoga-lã é outra cousa; depois que o esti- neUa com toda a madureza e circumspeccão.
ver não temos que esperar. ., . Adopte-se a este respeito o que em :(»ortugal se

Quanto á parte do parecer em que se .falla de ex- f~a.; lã nunca houve mais que uma discussão. ar~
pectativas não me agrada; isso era de' uso no antigo tigo por artigo; embora fallemos mais das tres vezes.
regimen e de muito mãs consequencias; nós não EinfiIn é preciso declarar isto para evitar duvidas, e .
devemos conservar erros, mas emenda-los, se não determinar tambem a votação.
queremos continu~ no mesmo labyrinth~ em que O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-lsto me parece obje
ninguem se entendia. Comtudo se é preCISO gente cto de uma indicação para dar sobre eUa o seu pa
par!!. o trabalho admitta-se e pague-se-lhe; mas recer a respectiva commissão; então poderemos
nada de espectativas. dizer alguma cousa; mas agora seria tratar da ma-

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-A assembléa resol- teria com precipitação. Etl tambem penso que é
veu na ultima sessão de Maio O1le se reservasse- a urgente deliberar sobre este objecto ; porém enten
nomeação dos oíficiaes da sua'secretaria para quando do que deve seguir-se esta marcha. A assembléa
se tratasse da reforma geral de todas, e por ISSO se decidirão .
pedirão as informações necessarias ás differentes O SR. VERGUElRO :-Sr. presidente. reduzirmos
rePll!tições par!i se poder deliberar; J!las havendo as tres discussões a uma parece-me demasiado;
preCIsão de officlaes) e tendo-se offereCldo estes ho- passarem as leis regulamentares por tres, e a lei
mens para servir. torão admittidos sem vencerem principal, a da maior preeminencia, por umas6, não
ordénado algum até se conhecer da sua capacidade; me parece coherente.
agora que se sabe que são habeis, segundo attesta o Julgo melhor que se admittão duas, e·que na 2"
oíficial-maior que tem visto os seus trabalhos, e que se proceda de differente modo do que se tem adopta
são necessarios para o expediente, parece justo que do; quanto á3" eu sempre a tive por um defeito no
fiquem e que se lhes pague essa mesma gratificação regimento .ainda para as leis regulamentares.
arbitrada pela mesa; mas espectativas nunca. por- Parece-me pois quedeveriamos, adoptando as
qlle são contrarias á lei. .. duas discussões, ir logo separando o que se desap~

O SR. PRESIDENTE. declarou adiado o parecer na prova na la para se redigir novamente com a dou-
í6rmado estylo. trina vencida. e entrar assim na outra discussão

O SR. ANDRADA. E SILVA :~ Eu não sei nem 'me para se lhe dar o ultimo apuro. Deste modo julgo.
compete saber se nas secretarias.de Estado ha offi- que se consegue a maior brevidade sem passarmos a
ciaas de mais ou de menos, mas o que sei é que pré- um extremo.
cisàiposconhecer o .estado dellaspara haver uma lei O SR. ANDRADA. E SILVA :-(NãO o ouvio o tachi- .
que as regule. Por isso não .acbava inconveniente grapho.) , .
em queestes'homens ~osse~ adiníttidos com u~a . O SR. PRESIDENTE consultou.a assembléa. e ~esol
ajuda de custo ou gratificaçao, a serem necessarlOS veu-se que se incumbisse este negocio ácommissão
para os trabalhos do expediente. E' porém indis- de constituição::para dar dsobre elle (} seu parecer
pensavel que se pação ao. governo as noções preci- com .urgencia. . .
sa5para se redigir uma lei sobre este objecto. Eu O SR. ANDRADA MACHADO pedio a palavra paraler-
tenlio' a este respeito uma indicação que vou ler. uma indicação concehidanos termos seguintes:

« INDICAÇÃO (( Proponho que se mande aS. M. Imperial um
exemplar do projectp de constituição poruma com-

« Proponho queaassembléapeçaco~urgenciaao petende deputação.-Andradt,t .Machado.» . .
ministerio o estado actual das se~retarlas· de Estac.o . Depois de alguma discussão (de que nada disse o
com o numero dos em,pregados effectivos, seus OT- tachigrapho Silva) e feita a proposta. d~cidio-se que'.
denadose emolumentos" e que sobre estes dados se se remettesse um exemplar a Sua Magestade; mas
faéa umprojecto de lei regulamentar sobre as .mes~ tratando-se do modo de o remetter, ficou adiada a.
más secretarias.-José Bonifacio de Andrada.» discussão por dar a hora. . .' .

Depois de:algumas. re:!J.ex~es .~ID: que ~e mo~tro'u O SR. PRESIDENTE assignou para àordem do dIa:
~eo proposto nesta. ~dlCaçao Ja tmha s~do ob3ecto 1.o A discussão adiada· sobre o modo de remetter
de deliberacão, o seu illustre autor a retIrou; e re- a Sua Magestade um exemplar da constituicão:
solveu-se então que, sendo conferida com as actas; 2.0 A tabeUa das . leis para--seunir ao decreio da
s~'ViSse se opro.pOstona indicação já estava pe- confirmação da legislacão existente: 3.0 A conti
di4()\. ; ." ..: '.. .. . nuação da 20. discussãQ'sobreo projectoda creacâo
'Fe~7sea)listribuicão .dos exempJares do projecto de universidades: 4.0 Aindicaçãodo Sr. CarneiÍ"o.

deconstitriiWo, e o Sr. presidente perguntou quan- Declarou-se porém qua seria interrompida qualquer
do COlDeçaria a sua discussão ? Resolveu-se·que co- das partes dl!-ordem do dia logo que se.apresentaSs~
~eçasse;nodia 15. . .' '. . . o. parecersolire omethodo de discuttir a constituição.:
:.0 SR. ANDRADA MA.C~A.DO :--51'. presidenté, como '. Levantou-se a sessão ãs 2 horas' datarde.~L'Uiz:

dentro em poucos dias se vai discutir o projecto de. JoséâeCarvalho e Mello; secretario.' . .

14
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Sessão ma ~o cieSe~ de :ot823

P1U>S!l)'ENCU DO sa,BARÃo -DE SANTO AM.UlO

'PAIU. OME5MO

- . . :itESOLUCÕES,DA ÀSSEMBLÉA " IFrança.,: ,e ter honrem- ,0 mesmo ~ergántãm en~do,
.', ':'., .,--:. -~.' .... :~Porto,.e~ondea~orentre~ ..:fGr.ai.ezas-~)r:causa-do:;
~A,lU:oÃ.o .....N1U. DE CARVALHO - U:mpo, pedindo agl;l~:emantimelàtos,pai'aquarenta'

',' ", " , . ,, _.' _,_ , ' . . dIas: ::. ma~da partí.~lpar ao governo que precisa,
!fu!i.e ~xm~Sr'7"A;,ilS~embléá geraIcontituinte COm: amaIor~genClél,:de e~actas e,.c~~

e leglslii\l'Va do'Impeno,do nr;lZU :\OlIlando em eon,:", das l.nio~açoessobre o motivoda.vmda:d9 ~feridl),
si«!eraçãó,oque lhe representou a co~IIlis~º 'de rryJ.- b~rgantpn.;:eque~e sejão remettidostodol) os·om~.
rinh~ - e guerra sol?re a necessidade de informa,Çõ~s CIOS ~e,por elle'Vl~em,e~~esquer participa~,
relativas ã regulatão do n~ero..de tropas. da. 1". ~- ou notic~as quepossa~servu:-par<l~hegara ;mesma,·
nha que deve haver neste unpeno: manda particI- assemplea ao co~heClIIientQ.,perfelto dos:fins.que.
par ao governo que precisa de convenientesins- pod~r:a ter em;VÍSt{l o·gov~-no .de Portugalna.ex~,
tmccõestanto a respeito da força. das ioytifi~çõespediçaodaquelle nano para os portos .destelmperio. :;
di càda' provinda, numero e serviço ~ario'das tro- O~e V. Ex. levará aoconhecimen1ó de S. M.·Im
pas das difi'erentes ,armas em tempo de paz, e. soldos penal ~eus guarde a V~ Ex.,~açoda .assembl~,(,
correspondentes ãs mesmas patentes em diversas em 9 de Setembro·de 1823.-loaQ Se1JeruzM Ma.csel.:
provincias, COmo da estatistica de cada uma d~stas ela Costa. . -. - . , .
pelo qU8 pertence á população de homens livres
com separaçã.o da classe' dos de'côr 'Preta. O qu-a'
V. Ex; levará ao conhecimento de S. M. -Imperial.
Dells guarde aVo Ex. Paço da assembléa, em 9 de
Setembro de 1823. - João SetJtria.-no Ma,cid da,
C(fsta.

Re'!Jlidos osSrs. deputad~spelas10 horas da.
PARA sosÉ lOAQum CARNEIRO llE CUll'OS manha, fez.-se ~ chamada-e acharão-se presentes _'

71, íaltando, com causa QS Srs. Gondim" Ribeiro .
:Hlm. e Exm.·· Sr.-A assernbléa ,geral 'consti- de R~ende, Ferreira Nobre, SIlveira Mendonça'e

tuiote e legislativa do ,Iroperio do Brazil, appro- Rodrigues da Costa, e sem ellà os Srs. Anãiade ,
vando os pareceres da commissão de constituicão e Lima e Teixeira de Gouvêa., '.' ,
sobre os l'equerilnantos de José- Fernandes Barbôsa O SR. PRE~ENri: declarou'aberta a. ses~o e :lida.
e Clemente Alves de Oliveira Mendes e .Almeida, a aeta da antecedente foi approvada.
tem resolvido que se conceda a cada um dos sup- Violão á me5a,asseguí,ntes de,c1aracoe.-s de voto.
plicantes o·praso de seis mezes para se poderem
recolher dentro .delle a este II1lperi~ seI1l incorrer J.a « D~claro que n~ sessão de hontem fuf.devot!l.;
na cl)mina~odo decreto de 8 de Janeiro, deste anno que se nal) enVIasse ao Imperador o prolectode
como supplicarão em seus requerimentos. O que constituição. Paço da assemliléa,lO de Setemhrode.
V. Ex. levoará ao conhecimento de S. M. Imperial. 1823. - Arouche.-Gama.-,..Fra/Ma.- Oroell<ls•...;.. ,
Deus gilarde aV. El:.. Pacoda assembléa, eI11 9 de Costa CaN;alho•.....;,.Oenriques de jfé::ende.-Ma1'tins
Setembro de 1823. - Jo3,o ~Se'Oeria;no Maciel da Bastos.-Albuquerque.-LopesGama•...:.BibeiroCtJI11&-·
Costa. ' pos.~afJaleantfàe Albttquerque.» . . ,.

-2.D « Declaro que na sessào de hontemvotéi gue
PARA o MESMO não se mandasse o projecto de constitniCão'ao !in;';:

nlm. e Exm. Sr.-A assetnbléa geral &onsti- perador.-Vergueii(l.~S01.tZaMello.-Pâ.u;w.eS~·'
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, tendo att- za.- Araujo Lima.-AraujoVi'an1UZ.-Ma'ia.;':";':
nuido ao que lhe requereu a eommissão de constitui- Rocha, Fra.nco.»-Mandarão-se inseÍ'Ír na: acta. "
cão sobre aofticia do Barão da Laguna, querepre- O SR. SECtu!.TARIO FEi\NANDES PINBElI\.o:~atis-
sentou não se poder proceder ã eleição dSdeputados fazendo á resolução da assembléa da sessão ante- 
para a mesma assembléa pelo Estado Cisplatino por cedent!l sobre a indicação do Sr. Andrada.e Silva, ,
causa da oceupaçáo militar de i\[<llltevidéo:' 'manda COnferI esta com oófficio dirigido' aó góverno em:~
participar ao governo que para delibercu: sobre -este 3 do .COrrente em 'que se pedirão informações "do'
~lloi'tante objecti> precisa a 'referida' êommissão numero dos officiaes existentes:,e dos precisos para
ouVir a D. Lucas lose Bobes" a !l!lío fiIIl.lhe,offici.ará o expediente, seus ordenados e emolumentos; e
o mesmo govemo.paraquecompareça no edificio acho que no diw 0!ll.?iosecomprell.endéqu;mtõ :se
deste ~ongresso nas horas,das.sua~ sessõesem'~guns ordenou que slf eXJgIsseda governo.
dos dias desta ,semana. -o·'·queV. Ex. lév8.ráao O SR. ANDRADA.MicH~:DO::--":Creio que tambem;'
conheêimento de S; -M. Imperial.. Deus guarde a se venceu que ,se pédiSse, ,11 cont,a do productO ao~
V.Ex;·Paço da assembiéa, em9 de Setembro de Diaria do Go'IJernoe .não se faz menCão' disso nó_o
1823.-1000 Severia'IW Maciel'di;, Costii.' · ',offieio.· '" ,',. " - .• :,' "', ; ':::

.O Sa; ,FERNANDEs: POOlElll.() :-Es~a ,reflexão 'fiz
tambem na secretaria; m~s.oofficíal:'maiormeres'-"'
poIldeu q~~ i~sose tinl1l!- ;exigiâ? ~~:Q!';;re}lartição.:

.,llim.e Em. Sr.-A assembléa gfiral. consti- dagueIT<l;,. ~Olsas /J.ut~ l'epartlÇQ~snada' tinlião,~
tuinte e legislati:v~- do Imperio- do Brazil,sendo':'lhe c0!D o Diana, ã ex~epça.oda :dos ·negodos estran-~
presente um OffiCIo,do'-ministro e.secretariada Es". geItOS, ~ qual era 19ualm~nte,d~snec~~sariopedir'

, tado dos negociosda,~ariÍ1ha; .da: data de hontem; aqllell~~ormaçã(),tend~e'exigido;dá-gueirá:'-'; .
em· que ;'1he·' commumca: ter' ,fundeado no-cdia'1do -DecIdiu-se· afinal,;' depoIS de algum8$: reflexões,
corrente, ' .fóra "da barra' desta :capital, o bergantim que se e;pedisse· oútroolIiciomais~arnplO'exigindo:,
portugilez ·TTe:redeMaio, vindo·deLisboaá:,Bahia que se declarasse se todos semão :etrectivamerite:;:
com bandeiraparIamentar;: trazendo ábl)!doo ma- ouse algullsSe achavão imposSibilitados ~de_ciún~
rechal de campo:LuizPaWíno deOlive~aPinto da prireomas'suas:obrigaçiies.,. ::; ",d7'
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(}. Si\. SECRETAlUO mCIEL DA CosTA, leu. os 00- querendomostrar.se~pre:a 'sua intimaconformi-:-::
gubitês.olficios do ~tro. de estadO dos négo.cios da~e. coID, li ~sembl~a gew, o. ofi'ereee á coJiside---
dQ·imperio:. raçaoda mesma~lêa.,~que.l,t.aja de~l-

«. Illin. e Exm:. Sr•..,...liavendo a juntado com- vero· que será~ convemen~; semandãr que,
mercio, 'agricultura, fab~cas:'eJ;layega~dirigido regresse. promp~entE:, ..para Lisboa o sobreditO
á augusta presença de Sua Magestade o Imperador, be~tun.C?m~oretendo marechal decaropo ou'Se;
coroo lhe foi detEirminadoiporportaria· de 19 de sera convelpente. que eUe se conserve á bOTdo até;
Agosto.llrox!mQ:plissado, em virtude, no affieio, do que che~em os: co~issarios ,ãnnunciados; .pois
antecessoF.deV~Ex. de 14.dito, 'as consultas que que nas~~:actuaes não parececonvit
existiãó naqaelle tribunal, relativas ã extinção das o ·seu desembarque, apezar do mão estado dá saude '
mesas dainspeccão do assucar,tahaco e algodão, que aUe pondera•.
corotados os papeis originaes e informações á que, cc Resta-me agor? asseverar á V. Ex. para tam.
se procedeu sobre esse objecto~.om~smo augusto bem ~r.co~nteá a..<:sembléa gem·.que, :«IUando
senhor.me ordena que remetta·aY.Ex., para se_I,r~c.e~l o OffiCIO .da ~ata,dehonteD;\ que V. EL .ma.
rem presentes na assembléa,geral,constituinte ele-~glU, estava Já.felto o presente,ofiicio o qualse
gislativa do Imperio do Brazil as mencionadas con- na .h()ntem m.e~mo. expedido se não me fosse neces
sultas constantes daqueUaque as, acompanhou em sano levar prImeIraD16üí.e á augusta, presenca.de
data de 30 do mesmo mez de Agosto; e que tambem S~a Magestade Imperial a' resposta ultima do sôbre
envie á V.Ex. paIa terem igual destino todos. os dito marecbal, po~s que sem alia não podia dar ca-
offieios; informacões e mais papeis que existião na bal conta deste obJecto. ,
secretaria de estâdo dos negocios do imperio e que<l Te~ho fina1m~ntede participar á V. Ex. que o
tratando daqueUe ,objecto podem fornecer á mesma ~rgantun portugu8Z Tre::~ de Maio não trouxe om-..
augustaassembléa as nocões precisas para o acerto Cios para este governo; e com este remetto á V. Ex.
das suas delilleracões. . • . os que chegarão da Bahia no paql.lete inl?lez e a que

<l Deus guarde "á V. Ex.-Paço, em 6 de Setem- se r~bre o omcio do governo da Bahia. mcluso por
bro de 1823.-Jo.sé Joaqui~ Carneiro de Ca!'lpos. copIa n. ~, !elativo ao .mesmo assumpto. O que.
-Sr. João Seven~oMaCIel da C~sta.ll-FoI tudo V.~. l.evara ao .co~ecunento da assembléa geraI
remettido ã conumssão de .:ommerCIO. constItuml.e e leg1Slatlva.

·cc IDm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador <l Deus guar~e á V. ;Ex.-PaçC?, 10 de Setembro
me OI'dena que participe. á V. Ex. para conheci- de l~.-Jos~ Joaqunn. Carne&ro ele Campos.- .
mento da assembléa geral constituinte e legislativa Sr. 10ao Seven,anno MameI da Costa.»
que o marechal de campo LuizPaulino de Oliveir~O SR. RIBEIRO DE ANDRADA: -Eu req~:eiro a
Pinto da Franca, partiu de Lisboa para·a cidade. da leitura dos oflieios de Luiz Paulino e do governo da'
Bahia em comIÍrissão de Sua Magestade Fidelissima, Bahia e das cartas régias e mstnlcções do dito ma
devendo dallivir reunír-senesta côrte á outras pes- rechaI; emfim é preciso ouvirmos essa papelada
soas, ,lf.l6 para aqui são mandadas, como consta do toda.
officio junto por copia n.l. :,' O S1\. ANDRADA E SILVA;-Eu tambem peco o
. « O mesmo I!larechal tendo: com etreIto to~do na mesmo; ,é necessario que nos' inteiremos deste" ne

CIdade '!ia B~a. no bergantIm T'fez..e de Maw, em gocio que é de summa ooporLancia.
ques~ de Ltsboaã lO de Julho ultimO~ achando O SR. SECRETARIO MACIEL 'DA COSTA fez a lei-
aquell~ CIda~e. ~vacuada·pel.a~ tropaspol tugu~z~s, tara pela ordem seauinte:
o que unpossibilitara oexerCIClO da sua ,COlDIDlSsao o

Proseguiu sua viagem para.esta côrte e tendo fun... ' O·......lCIO 'DO ~ .,,"n.L LUIZ P UL""'O
âeado no dia·" do correntefóra da ,barra com· ban- cc.,., , " ~......., A '"

deira parlamentar;·dirigiu'-me o officio ,acima indi~ <l 1ll.m.. e,Exm. Srr-Havendo eapartido de Lis-
cado, no qual referindo:-se.ã .instrucçõesg~l?es re- boa a 10 de Julho prc:iximo, á bordo desta bergan
cebidas, sem· comtudo; IndiVIdual-as, partlclpava Otim, em obediencia ãcartarégia ·de Sua,Magestade
referido. para aue Sua Magestade lniperial determi-Fidelissima... pela qual me- faz·o mesmoau~sto se-,
nasse o que .fosse do seu imperial agrado. sobre o nhoraaltalionra de mandar-me emcommlssãoã
seu de'seInb~q:~e:etendo-se-lhe r~spondido'pela 'Bahia, devendo daJli vir immediaiamentereunir-me
nota· da cop-la Inclusa n,:2, que Sua Magestade Im.- nesta côrleã:pessoasda sua regia eonflanÇ<l" que .
perialnão- podia determinar sobre.:o seu desembar- naquella mesma occasião para aqui mandava,: aca-:-,,:·
que, sem que eUe primeirament.e informa!ise se vi- bo·de fuudear nesta barra eombandeira 'parlamen~..
riha munido de poderes l'ara reconhecer ,em nometaria, conforme· as,'geraes instrucções:recebidas~
de Sua Mages.tade fidelissimaa independencia po,:, afiin de evitar-se todo e qualquer.embaraço.. Curo...;.>::
litica doBrazil,polS o mesmo augusto senhores- pre:'irie o assim: participará V. Ex"par<l:0 levarao.
tava :resolvido a ' não entrar em' conferencias nem connecimento de Sua Magestadebnpena1;: que de-,.
ajustes ou convenções quaeslJuer com o gover~OtermiJiará. o que fôr do seu imperial. agrado P?r&
portuguez,· 'sero.que.1hes:sernsse dc;base e eond~- meu desembarque. "';
cão"sinequa o'reconheclmento damdependenCI& . cc Deus guarde á V~ Ex!~Na barra do Rio de la- .
politíC!l:.desteimperio; e: da sua imperantedy- neiro, ã' bordo do bergantim portuguez"Treze de
nastia;respondeu -pelo'olfieio, inclusoeopian,,3,' Maio, 'aos '1 de Setembro de 'l823~-n1m. e~Exm.
que' nada· p~di~éinfol'fullF ,!l' este l'E'speiLo" visto, .que Sr.. José Joaquím. ,Carneiro de Qím.pos.-Luiz Pau-;
a sua comnussaosóera'lirmtada'a fazer,cessar ashos- líno de· Olive-t1'a Pinto da' Franca.» .
tilidades:na:Babia·e a reunir-se.áspessoas que para :: ,.': . ",' .:'. • :'.:: ',' : : .. .',
aqui devião:·Vir· eU!-- 'conimissão;·. e •qti.e.:s6 das', in- ,cc RESPOSTA DO IlI1NlSTRO' DOS.NEGOCIOS 'ESTllAL'VGE1B.OS .
stt-ueções;destas,.eu~o'e~nteú.dopor ora l~~rava,se·::". ,':..". , : ';.<> :'.' :;
poderiâo:. achar: asmstrucçêies, que se 'englao~ «:~abau:oasslgnado, co~selhel;o,~trQi~:Se,..,

.«" A' :vistadisto,. s~.Magestade.,o~perador,.pa- cretari?de_estado:ô'os,'negocl~s,dounper~Q) e:d()s,:eS:'r;
:recendo-lhe este, negoClo:.d~ summa.amportanclae trangeuos, accusa a recepçao.:dl? olfiCl0que: eJl~L':



daÍâ'de nontem lhe ifi;rígin' o Sr. mamcllal de caiu- IrNestes termos ospoderes a mii:n conferidosiorão
póLnizPanlino:'de OliVeiia Pinto dã França, de um.-camente·xélativ.as á sobredita p.--aposicão, e ne
bordo dó bergantim portuguez Tn:::e de Maio, .mn- nhemas outras iDstrncções :recebi senãO a. es1e
dudo' Da batta desta .eanital.com bandei:ra J>i!flã- ~to tendentes;'e que porei ao .conhecimento de
mentatiaém o qaa1 coznrnumea: ter ~dt} de I.is- SU& Magestade Impei.ial quando assim se digne
boa para a'Bahía-em eommissão de"BtiàMagestade querer.--· . .' ' .
E\~--:Rei de.Portligal",e Algarves,· eom 'oroem de 'Vir C( Assim é evidente, sem dependeneía da preven-.
dalli reunir-se nesta côrte á pessOaS da suá regia ção fJ'l-8 v. Ex. da pàrtede Stia Magestade Iinperial
cónfiãnça, que naqueDamesma oeeasião para aqui me faZ, e cajas altas 'rirtades ao infinito respeito,
mandavà; acereseentando que acabando de fundear que eu nada. tenho a dizer nem a fazer, emqnanto
nesta. barra com bandeira ~entaria, afim de as mencionadas~ não chegarem, senão ter a
evitar todo e qoalquer embaraço, lhe cumpria assim alta' honra de oeijar todos os dias a mão de Sua
participar ao abaixo assignado,para que Súa Ma- Magestade Imperial, a que sou chamado pelos mais
gestade .Imperial determinasse o que fosse do seu ponderosos motivos, se o mesmo augusto senhor se
imperial agrado sobre·o seu desembarque_ ' dignar permittir o meud~e.Rogo a V. k

'cr O abaixo assignado tem portanto à,e significar queira ilescu1par-ine de não fazer este por,meu pro
ao ~ Sr. marechal em resposta, que na situa- l}rio punho, porque o meu estado de enfermidade
ção hostil em que se têm achildoas doas nações e tal, que amiudalnente me~ lJIle toco o meu.
brazileira e- portugneza e absoluta separação de ultimo instante; e acredite-me V. Ex. que se não
ambas não póde SuaMa~deImperial determinar passa um só da millba vida, em que eu }}la não tri
sobre o desembarque de S. S., sem que previa- bate a maior amisade e veneração. Deus guarde a
mente seja informado se S. S. vem munido de po- V. Ex. A bordo do bergantim porluguez parlamen
d&res para reconhecer em nome de Sua Ma~de tario T,.e;:e de Maio, em 8 de setembro de 1823.
Fidelíssima a iudependeucia do lmperio do .urazil; llim. e Exm. Sr. José loaqllim Carneiro de Campos
pois o mesmo augusto senhor manda prevenir á -Lui:: Paulino tl'OlifJeirG Pinto de FTa•• b
S. S. de que. fiel aos empenhos que tem' conua-
hido com a livre e briosa naeão brãzileira, zeloso e cr omao DO GOVERNO PROV1SOlUO DA ll.UiU
guarda da dignidade uaciona"l e dec6ro de sua im-
perial coroa. n~o está resolvido a ouvir proposições G: IDm. e Exm. Sr. -O governo provisorio da
algumas da parte do governo portuguez, nem a en- provincia da Bahia leva ao conhecimento de V. Ex.
traI' em ajustes ou negociacões' quaesquer, sem que para ser presente a Sua Hagestade Imperial, que
lhes sirva de base e concüéão sine qua o reconbeci- no dia 18 do corrente aportou a esta cidade o bri
mento da independencia politica deste impetio e da gua portuguez Tf'eze de Maio com bandeira parIa
sua imperante dynastia. . memaria trazendo a seu bordo o marecbãl de

cc O abaixo assignado declarando ao Sr. mare- campo Lci: Paulino d'Oliveira Pinto da França. o
cha1 Luiz Pau1ino de Oliveira Pinto da França os qual apresentando-se a este governo com uma carta
sentimentos posit.ivos do governo brazileiro e espe- régia. que o autorisavapal'a uma suspeusão d'at
rando que S. S. se sirva dar â alies uma resposta mas de commum aecordo com as autoridades que
cathegorica, aproveita es".a occasiáo para dirigir-lhe sesuppunhão ainda aqui existir. e tres saccos com
as expressões da particular attenção com que o ve- officios para as mesmas autoridades SllPPOStas, foi
nera~ lhe respondido, que como não houvesse cousa

te Palacio do Rio de Janeiro, 8 de Setembro de alguma a tratar a ,semelhante resoeito, por estar a
1823.-José J~u.im CaT1leiro de Campas.-Ao Sr. proVÍllcia livre de sellS injustos oppressores, pelos
Luiz Paulino dá Oliveira Pinto da França.» esforços de seus habitantes, soccorridos 11810 melhor

cc SEGUNDO omeIo DO &RECHAL LtllZ PAULlNO dos imperadores o Sr. D. Pedro I., podia retirar-se
.e seguir as ordens que tivesse; e quanto aos omeios

~ rum. e Exm. Sr.-são quatro horas da tarde de O: gove.r:n0 .os ramette~ a Sua Magestade Imperial
hoje qnandotenbo a honra de receber a nota de pela pnmeua embarcaçao. " :,'
V•.Ex;emresposta ao meu offieio de hontem. Para « Com etreito recolbeu..g~ a bordo do.referido bri
~nder ao que V. Ex. exige só tenho a dizer a gue no dia seguinte, e no outro fez-se de veDa,
V• Ex., que etl no meu citado offieio usei da neces- dizendo que seguia para essa. côrte. Com a chegada
Saria, devida e exacta expressáo a respeito do meu domeneionado marechal sentiu-se alguma agitacão
objectode :vi.nda a'~sta côrte, e por cODsequen~ no povo. que comecou a tecea!=-se de que elIe
não podendo nada acerescentar, cumpre-me U!ll- vinna atraiçoar a prôvincia e trabalhar para redu
camente"para tirar este viso de enigma, dizer a zil-a outra vez aunir~e a Portugal, ,e que aquelles
V.Ex. que eu não, sei quaes são as cabaes.mstl'llc- offieios certamente continhão iusinuacões e talvez'

. çôes que por Sua .Magestade Fidelissim~havíão de. ordens positivas para ~se :fim : ao que attendendo.
ser, .dadas ás pessQasde sua confiança, as quaes me este governo e muito principalmente á obrigaçã()
mandou aqui unir dépois da minha commissã~!la que llie incumbe d~ acautelar e ~reve~ tud? quanto
:Bahia: e porque.esta, por ,ser de uma proposlçaO possa offender a lDdeEendenc!a e mtegndad.e do
aos. comm_andantes d:e. SuaMagestade Imperial_para Im{'erio, tã? recommendada por Sua .Magcstad~lm~
a sllspensao .de hostilidadea e para a effectuaÇilo da perial,c e ate sellad~com? sagrado. ''lD.culo,~o Jura- _
evacuarão das ,tropas, do mesmO.augnsto .senhor menta, tomou a deliberaçao de abl'll' os menClonados
n'aque~nt~vincia ,dava-ao meucoracão' o 'desejoofficios como fim s6mentedeinteirar-sedo' espi:rito
que a . viagem se fizesse, seja-mê perinittida' das ordens~e d'aquelle reinoYÍnhão.ãs autQridades
a .~o,com .a •velocidade do raio; cogitei de que . aqui dirigião a guerra: e .. com etreito- não foi
partir apenas pude ser desembaraçado; asseguran- vã a .suspeita concebida, porque noom.cio ,dirigid..0
uO'-se-m~ queeden,tro' em seis dias, ao mais tardar, ao chefe dedívisão 1oão Felix Pe:reira de Campos,
~:acorveta VolUiorapara esta côrtecond~__ em data de 10 de Julho do corrente anD()i expres-

. Zbído i!S:referidas pessoas•. '. '.,. samente se r?commenda que« faça por trazer esta.
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provlncia á nn~o com.Po~_reeoJ!he~o () com que V. S. se tem empre.,,~do no seu realservieo
~vernode Sua M~aeStàde;.e.~d~ lJDmediata- tornasse. escusado, quaesquer outras ·inst.rw:cõês
mente correspondenCla com Lisbo?-. ~ótúldo os_1er- sobre o ~odo porque se d~ re.,,"U1a.r nos termos

'. mos em que se achavaan~~.uJtimas mnova~..» ~snspensao de armas. qu~ foi servido ordenar que
'. Pelo que fico~ o ~Terno m~nado de que as~ V. S. prop~ aos offiClaes generaes, (l11 a outro

de Portueaal sao as mesmas. acerca desta.pronn~ qualQuer .official commandante que tivesse á sua
e de todo o Brasil; e por 1SSO na ~lltaDecessI- ttentê. até essa proTincia ser evacuada pelas forcas
ªade de SElo"1J!M-se de~aaggressao. _ . d~ mar e terra que nella se aehào, pois a intel1i.:.rin
:.!'Os OffiClOS de que aeuna se faDa, sao (l~ pro- Cla de y. S. ~"Ulará tão imll0rtante objecto. CQmo
pnos que agora se remettem para que ~ubao ao fõr maIS compativel e nropno; comtudo Soa Ma
conhecuneuto de Sua. Magestade Imperial. .Dens gestade houve por bem-que V. S. tivesse presente.
guarde a V. Ex. PalaClo do governo lIa Bahia. 27 « 1.° Qlle sendo o principal oboectQ da ~
de o~ ~e 1823.-Illm. e ~. Sr. José J~- suspensão de armas evitar a efi'usã~ de san que e
qmm~~U'O de Campos-{Assignados) Fra1lClSCfJ todos os outros males -de que' esta d .~,
Elesbão Pires de Can:alM e Albuquerque presi- d . . va sen o Wieatro
dente.-Joaquim Jose Pinhei1'ode Va~ceZlos essa. esgraçada~lPro':lnCla, o ~e tanto contristava

1_": J • 1 . de S o o -' o anuno patemoU e piedOSO de Sua' Hagestade deva
secre..~.uo.- oaqu.m !l.l!acw ~ra Bulcão.- da parte de V. S. e de tod<E os officiaes seus ~al-
Ant~w. Augusto da :s•.l'Ca. - Manoel ~lf)e$ ternos, haver o maior cuidado em e se evitem
Maaa Bittmcourt. - Febsberto Gomes Calde1Ta.» quaesquer rixas e desordens, que ~la irritacã.o a

(% CARTA. REGIA. AO DIUGAD?:IRO lUDEmA. -!lUe tinh~o chegado os_ espiritos ~os povos: no
lf. Ignacio Luiz Madeira, brigadeiro dos meus ~termedio da suspensao de ar~as. pódem ter

reaes exercitas. Eu El-Rei vos enTio muito saudar: aInda lu~. e don~e se podem segwr funestas con
Havendo reassumido o exercicio dos inauferiveis sequenc:as, que até cheguem a mallograr a mesma
direitos que pertencem li magestnde do I.h.."'ano o ~:::~asao de ~rmas ordenada.
nrincipai objecto das minhas patemaes solicitude; é .Cf 2.0 Para ISto concorrerá sobremodo a disci
lem?ver e san~r os males de toda a especie que a shna. e boa ordem em quo se mantenh~o os corpos
taeçao que se \ính~ ~evantado em Portugal violenta ebauo .do commando. do y. S., obrlg~ndo-os .4
e atrozmente SUSCltál'il: e porque um dos mais fu- ~do o ngor da subordlnaç110 e regularidade rm
nestos são as hostilidades e mutua aggressão em lilal'.
que se acha a provinci!1 da Bahia, servindo de thea- a 3.° AIÓ;lD de se preencher com isso. um tão im
tro a uma guerra cruel e devastadora. que tão portanto obJeeto, tam~em se proVldencma outro não
re~ggro..e.nte sempre foi ás minhas reaas iDtencões: meno~ ponderoso, ~ e tom8:l' a mesma força mais
liel por bem Q!1e logo que esta receberdes, d'acéordo respeltavel e propna ~ se"11' de garante li tudo O
com ° chefe de divisão da armada real João Felix m\Us.que convém coadjuvar. e proteger.
Pereira de CamP(lS, a quem nesta conformidade e . « ':1:.0 Sendo eert.o que essa província estava divi
data escrevo agora, e de inteUigencia com o mare- dida em dous partidos que m~tuam~nte se. batião,
chal de campo Luiz Paulino de Oliveira Pinto da con1}ecerli V. S. quanto conve.m e t:.da ultima ne
Fran!(êl, que expressamente para esse fim ahi mando, c.iSSldado. prestar .toda li cllnSldera~o águelle par
passeIS_ li propÕr ao generãl, ou a outro qualquer tido que, ~ndo fOl~ causa com o exerCIto que se
omeial commandante que tiverdes á 'Vossa frente, I!1anda retit'~, .ficarla 7nttegue á t~das as represa
uma suspenção d'armas. e termo li toda a hostilidade li~ que o esp1l'lto ~e vIngança e a differença de opi-
eguerra que'se possa fazer em qualquer ponto onde DIoes podem. sugem. .
chegu.e o 'Vosso 'mando, de modo que d~aquella data « 5.° Por 15SO no Convem.o pm:a a dita ~usJ.lensão
em' diante cesse toda li eft'usão de sansme e todos os de armas 'Procurará.V. S. lns~ em pnme11'o lu
miliefi'eitos da guerra, emquanto ~ difi'erenças ~a;: 1.0 Um perf~ltQ. esque~entodo passado;
que as' occorrencias passadas desgracadamente '.Em cODsequenCI~,.1~du)g.enCIa e tod.a a neces
hayiã~ produzido, se não ajustão _definitivamente. e sat;la desculpa pat~os ln.di!lduos qu_e tiv.essem se
emquanto pelas pessoas da minha confiança, que ~ldo.esta ou aquella ?plnlaO; 3.° Uma promessa
ora, envio ao. Rio de' Janeiro, se não ajustão as easSl~' se lhe cumprll't plomesS!la que deve ser
eondições da, ,total evaeuacão dessa cidade pelas concebida nas termos maIS exp~e~vos e claras afim

.í6r~ de mar e terra que afri se áchão; . de que cortando-se t~da a ambl.guldad,e, os que fo-
«. E por~e e~ uma·semelhant.e situ~ção convém r~ molestados possao ch~mar lmma.diatam~nteem

,mUlto acautelar 6 remover as dlssençoes que o as- s~u favor o theor do· que a. seu respeIto se tIver es
tado iiàirritaÇão;fmi que riatuià1mente seachão os tipWad~.., . .
áDim.os p6de pro~uZire~ p.éJjgo manifesto ,do socégo «.6;° V. S; conhecerá a importancia de .quanto
publico, e segUrança mdindual, reeommendo-vos fica recommendado. .' As relacões que outrora
que conserVeis idóreàdovosso commando na mais subsistião estão; senão quebradãs, ao menos muito
e~~ta:.disci.plina, oorigando ,as pessoas. della ao pertu.rba.das;ecoDvém: remo!ertudoquant~ possa
~!1~alor:~g,or ~. observancla de sorte <p,16 se contribUir para ,aggravar~ao funesto accldente,
enteIll,a:s ~ase questõe~ que podem ter nocivas procurand~~e. pelo .contrarioque quanto antes se
con~equ~r;clas: Collfi:o. pOIS da -~ossa' prudencia, restabeleçao o~ aJ.ltI~os .nexos 'de amisade: e· que
%~I~e·.l?0!ilie~da·actlVldadea'malspontual execu- dando-sede' ma~-anvall~de~ perigosas todosen"
çll~;·ai.tU4o.qu~nestavas ()~~eno, e9:!16 vós hei por tre~namarchadec~nVeI;'llenc~a.comme.rC.io e mais
mmtorecommendado. Esqnpta em Lisboa 'n2pala- reCIproca ~ melbonntelligencIa. ... ' '. '. .. .•
eio:da"Bé~postél:' êm'7~eJUlhode 1823. ....:..'REI.-::-- ·'U; 7.° Aln~aq~e o 'pririleiropassQseja ~imples:-
Pl1%a IgnaclO LUlZ'Madell'a. ». '- mente'a. suspensaode:armas equeaeyacuacão das
-:« _ÂV!so' D~tN~TRUC~O- AQ MESMO BRIGADIÚaO força~ qlle ahi' se- achão, fique'4e}>Cndente :dãsins~
.:: ......• ._ " , . '. . .' '. trucçaes, que para esse' fim àhi. devem::chegar da

«Aftnda quê --a .coJi!i~nça· :que :Sua .M~g~stade parte- 'das pess~as'da.realconíi~ça:de Sua Mages
E-ReI nosSo sonhor poe em- o zelo e actindade, tade.quepara ISSO manda ao Rio de Janeiro·,trata,r
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com'~~ augtistofilho.·· Çofu~~ô de~:~càuieiar I~ndições da totaÍ' e~euaçã() .desSa cidad~ pelas
que:não se c:oDlprehen~no 3Jost6 da dita.su~en-. forças de'mar, e terra que ahi .se achão: !ecoai:':'
Sâo de armasn~um ar~ que.p.ossa pre)l2dicar~ men~ando. ~o~ J~esmos omeiaes generaes a mais
e~çuação..:do,s OJ~\osmililares e 9a ma!"~aql1e Jres.tl'~C~.' disci..plin.apara. as pessoosque seachâo
alli se acha0•. ' . .'.. . . .' .. • deblUXo do seu commando, para que desse modo se

« a.c p()~totaes obl~ sen~o daqUl. man-, acautelem ~a~que:r ~esordens. a ·qu.e ainda possa
dados ~semço-doexert.J.to e mannha? d~vem, dar l~rur.tItaçãO em. q.ue naturalmente se'achão'
na· re~dada .. tropa· e ~da .~mada, seg~ 19l1a!- os munos.: ~ que me pareceu participar-vos,.pára
I. "ute 11· sua sorte; .por ISSO se procurara lr embar- I que contribamdo guantoem vós estivér para. melhor
Çanti~ todos os ob~ectos pertencentes ao ~enal do se satisfazer tão imp?~tante objecto, continueis a
exerclw' EHla·.marlnha. para serem remetüdos para prestar tooosos alisilios que se fuerem necces
aqui•. ' >. • • sarios para a manu\én~o daqueJl~s for~s de mar

IX 9~"· Devera V. S. de secaMO co~ aJunta do go- e terra,. 'eml{\;!anto ~hi se conserva:rem.F.scripta
vemo' procurar o·s~Dto ~ arranjo da t.rapa como no r.alaClO da Bemposta, em. '1 de .Julho de 18.23; .:.:.
melh01" fôr compauvel; seja pelo rendimento da. RE. - Presente, e mais pessoas que compõe a
provincia, então mais abundG.!lte pela amllencia ~o iun~ provisoria do governo da provincia da
commercio corno pe!o~ do remo lie Angola e maIS Bahia.» .
prorincias por onde V. S. tenba faculdade de pooer , • .~ .
sacar. .. « CARTA. REGIA .\0 CHEFE DE I)IVl810 JoIo i'ELlS.

(t 10. Logo que V. S. tiver concluido 'qualquer ..
ajuste cuidará em fazer para 8!{ui a conv~niente IX João Felix Pereira de Campos, chefe de divisão
pw:lieipação p~ra o que se expedirá logo ull,\a das da armada real: Eu EI-Rei vos envio muito saudar:
embarcaÇões ligeiras da esqua.dra que tim se llcbü. Havendo reassumido o exercicio dos inauieriveis

« 11. Sem duvida alguma conhecerá V. S. qullDto direitos que pertencem á Magestade do throno, .o
é urgellt.e evitar todas as sinistras iu~tptel&çõea principnl objccto das minhaa pll.ternaes solicitudes é
que a malevolencia e o espirito de partido costuma remover. a sanar os males de toda o. aspecte que 11
fazer de tudo, para.nu~ir a inquie\llção d~s pqvos. facção que se tinha levantado em Portugal. violenta
envenenalldoas mlUS sxnceras, ecordatas dlSpoS\~es e atrozmente susciw.ra: o porque um .dos mais
-quase tomão; por isso recommenda aprudencia quo funostos sito as bostilidado!l, o mutull aggressão em
se evitem todos os meios donde se possão improvisnr que se achll a provincill da Bahia, servindo õe lne
funestas interpretações; pelo que V. S. lambem alfo li umll guerra cruol, e devllstadora, o que
c~nb~eerá a cautela em que deve ~serva\' aspresan- Uo repugnante samprefoiltsminhasrcMsintencões:
'tos inslfucções parA qué nüo sirváo a semelhantes Hei por bom que logo que esta receberdes. Q'ac
fins sim aos salutares a quo S. M. as dirigo, e é O cordo com o encarregado do go\'orno das armas,
melhor desempenho Li seu serviço, em vantagem, e e commandaoto das forças de terra, a qu,em neste.
conhecida utilidade de todos, principalmente dos conformidade, e data agora escrevo, e de iuteUi
povos dessa pronncie. gencia tom o MareehilJ. de eamno Luiz Paulino

~ 12. 1untas achará V. S. por copia as cartas ré-- d'Oüveirll Pinto da França, que expressamente
ginsque se dirigem ao goverllo da província, ao chefe para esse fim ahi mando~ passeis a propô!:' ao a.lmi
de divisão João Felix Pereira de Cãmpos, e ao mare.. rante, oUicia! cornmandante em chefe da esguadra,
chal de campo Luiz Paulino de Oliveira Pinto da ou outro qualquer omeial que tiverdes li vossa
Fran~. fren~e., uma suspensão de armas, e termo a toda a

« Deus guarde a V. S. Lisboa no palacio da Bem- hostllidade e guerra qlle se possa fazer em qualquer
posta em 8 de Julho de 1823.-Conde de Stl.bSeffG. porto onde chegue o vosso mando, seja pelas embar-
_ SI:': Igeacio Luiz Madeira. » . cações da esquadra d'alto bordo, ou pelas da esaua·

« CAUTA RÉGIA AO GOVERNO DA BAlllA drilha que aliise acha armada; de modo, gue·da
queUa data em diante, cesse'· toda a effusão de

«Presidente, e mais pessoas, que compoem a junta sangue. etodos os mais efieitos da guerra, em<{llanto
provisoria do ~over~o da província da Babia:;Eu as differen~s que as occurrencias passáaas desgra
:m-Rei vos enViO mUito saudar: Havendo reassumId/) çadamentehaVlão produsido, se não ajustão defini·'
o exercicio dos inauferiveis direitos que pertencem tivamente, e emquanto pelas pessoas. da minha
âMagestadedo throno, oprincipalobjecto das millbas conflanca, que or8 envio ao Rio de J/insiro se não
paternaes solicitudes é remover e sanar os males de ajl,lstào· as condições dà total· evacuação. dessa
toda a especie que li facção, que se tinha levantado CIdade pelas força~ de: mar e terra ql.!e ahi. se achão:
em Portugal violenta. e atrozmente suscitara: e E por,que em uma semelhante ..sItuação CQnvém
porque um dos mais funestos são as bostmàade~, e mUlto acautelar. e remover as dissenções, que o
mutua aggressãoque se acha solfrendo essa provm- estado 'de irritação ernqu.e naturalmente se. achão
eia, hojetheatro de 'lIma guer.ra cru~l, edevas~dora, os animos, p6de produzll:em perigO manifesto.do
que tão repugnante sempre fOl ás mmhas reaes lnten~ soceg.o publico, ..e segu~aiiça iridividu.aI: recom:'
'Cães: Fui servido, por eartas régias, em data desta, mendo.-vos que,~onservels ,a gtlarniQã0 ,daesf{uadra
ôrdellar ao chefe dedivisáo. João Felix. Pereira de do ,!osso commando na maisrestl'l~t~' dis.cIplina,
Campos; commandante da esquadra que ahi se acha obrIgando as pessoas dellaao .seu.mmor,. rigor,e
estacionada, .e;aogen~ral cC?mm~nd.ante das forças obserYanci!l; de sorte qlle se evitem as t-ixas,. e.
de terra, d'accordo;elntelligencla com~ o .marechal qu~stõ'es, .. quep6dem ter n?civ~s" (jonsequenCias~
de campo LuizPaulino·d'OUveiraPintoda. Fr~nça, Cori1lo p.OlS da vossa prudencIa, zelo,.· e conhecidá,
que 'expresslllDenteJ.!landQ para esse fim, que pro~ actividade a inais pontuaI,execucãõ. a tUqo. o~e
ponhão 'uma sllspensaode .armas, em· que; cessem nesta vo~ or~eno, e que vps p,~~ 'Por I1lUito .r'ecõn:í:..
as hostilidades, e terihãotermo todo~ os ~trei~sda mendado; EscriPtaemLi.sboaJ.nopálaclOda~~in.!lPO~
guerra, emqllanto ~elasp-esso!,-s da lXU~a ~onfi..ança, ta, aos;7de JuUio,de1823 .I1EI. --Para .TOa:OFeIIx
que ora.envio ao Rio de Janelro, se naoaJustão as Pereira de Campos. II '. ',:; .

. c
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, que tão' heroicamente .tinha levantado por- todas
tt Luiz Pau1ino de Oliveira _Pint~. da França~ as Ü'()pas da capital. ~~ provincias, e logo depois,

mareehal de campo do meu real ~eretto: Eu ~-Ret Sua Magestade El-Re>. Nosso Senhor sabia 1ll.mbeiD.
vos envio muito saudar: Havendo reassUDUdo o de Lisboa accompanhado do regimento de Infantaria .
exereicio dos inauferiveis cfueitos ~ue per-\encem á n. 18, e brigada real da marinha, seguida: de toda
Magestade dothrono, oprincipal OD)ecto das minhas '8. nobresa,e de uma infinidade de pessoas de- todas
patel',naes.solicitu6es) é remcver e sanaros males de as ordens) e classes; que, á porfiã se reunirão', á
toda a especie, <tU6 a faCÇãO que se tinha levantado Sua Real pessoa: Resoluto Sua Magestade, a reas
em., Portugal,Vlol~nta e at~zmente s,?-~citara~ e sumir o exerci~o dos direitosinheren\es á Mages
porque um dos mlUs funes~os sao as hostil1dades. e tade do throno, houve por bemfazer aos seus leaes
mutuaag~Ssào,e.m.queseachaapro"l'inciada&hia, subditosa proclamação de que remetto a V. S. os
servindo detheatroaumagueua cruel edevastadGra, eltemplares juntos. .
oquetãorepugnantesemprefoiásmfuhas~ae~inten- « Nenhuma vacilanclà ou hesita~o se o~poz a
ções: confiando muito que em tndom~ seri1relS sem- este acto; e hoje em P.8Z e socego ·todo o rem.o se
prebem, e fielmente, cômo ê de esperar da vossapes- acha reunido e obeiiien te ao sell monarcha,' a
soa: Hei por bem encarregar-vos a importante com quem todos os dias os Ieaes portuguezes se esmario
missão àe passardes â cidade da Bahia para que de em of!erecer novos e plenos testemunhos da sua
accordo; e mtelligencia com o chefe de divisão JOão antiga fidelidade, anhelando pela exercitar- na
Felix Pereira de Cam.pos, eommandante da esquadra ~roml)ta execução que ~ançao dar ás ordl'tlS de
estacionada naquelles mares, e, com o brigadeiro lSUtl Magestade. Comtudo não é das reaes intenções
19nacio Luiz Madeira, governador militar, .e com- do mesmo Senhor privar a nação portugueza das
mandante da força de terra se. proceda á suspensão vantagens de um governo representativo, para ()
de armas, 'lue, pelas ordens que agora espaço que em breve expedirá a carta em que se assignem
áquelles OmClaes generaes de mar e terra, se devem os termos do novo pacto social porliuguez, que,
immediatamente propÔr aos almirantes) generaes, sendo analogo ao genio e indole da nação, seja
e olllciaes commandantes que tiverem á sua frente, derivado das antigas institaições da monarehia, e
cessando assim as hostilidades, e toda a etiusão de sua primordial constituição) que tendo feito a sua
sll.nglle. e mais etreitos da guerra, emquanto as g10na e prosperidade por espaço de sete secu1os.
diíIerenças que as occurrencias passadas aesgraça- hoje renovada.s promettem á. nação restatU"ar-Ihe o
damente havião produsido se não ajustão deflnitiva- seu pª,ssado explendor.
mente, e emquanto pelas pessoas de minha confi- « Não duvida Sua Magestade q;ue V. S. (\ rodas
ançat qlle ora envio ao Rio de Janeiro, e a que vós, as camaras, e mais autoridades Civis dessa provincm
depols de concluirdes esta vossa tnissão li. ,Bahia, farão deUas o uzo mais conveniente ao real servico,
passareis logo a unir-vos, so não formão as condições e aos interesses publicos da nação portugueZa..
aO. total evacllaçüo da cidade da Bahia, pelas forças Deus guarde a V. S. Palacio da Bemposta, em••• de
de mar e terra, que nUi se achão; as quaes em -lunho de 1823.-João Peàro Gomes àe Olíveira.
todo o caSO se conservaráõ no mais rigoroso pé de S1"$. nresidente, e membros da Junta provi
disciplintl, afim de evitar as rixas e desordens a soria lio governo da provincla da 'Bahia, e, Ser
que aindll póde dar lugar a irritação eroque natu- gipe. »
ralmente se conservão os animoso Espero pois que ._
empregareis nesta commissão o maior zelo. e « l'ROCLAM,\ÇAO ClTADA NO OFFICIO ANTECE1>ENTR

prudencia, afim de ter o melhor desempenho o ." Habitantes de Lisboa: A salvação dos povos e
que muito vos recommendo. Escripta no palacio sempre uma lei suprema. e para mim uma lei
da BemposLa, em Lisboa, aos .7 de Julho. de sagrada: esta conviccão que ha sido o meu- pharol
1823. - REI. - Para Luiz Paulino d'Oliveira Pmto nos arriscados lances·em que a providencia. me tem
da Franca. » collocado, dictou imperiosamente li resol.u.ção, que

•. tomeí hontem, com magoa minha, de separsr-mede
lt AVISO AO GOVERNO nA. B....111.... vós por alguns dias) cedendo aos rOgos do povo. e

« Sua Magestade ordena, que. participe. á junta aos desejos do exercito, que, ou me acompinha~ ou
pl.'Ovisoria do governo da provmcla da Be:h1a, p~a me precede. , .
o fazer constar a toda.s as camara~, e maIS autol'l- «Habitantes deLisboa: Tranquilliiai-vos.;JJ;unun
nades civis da mesma provincia as felizes occurren- ea desmentirei o amor quevos consagro; porv6sme
eias que 8eabão de salvar estes reinos das desgraças sacrifico, e em pouco .t~mpo 08 vossos maiS' caros
de toda a: :especie que es~ava soffrendo~ e ~ue desejos serão satisfeitos. " .',
ameaçavã,o a sua fatal'ruma. Sendo geraes os «Aexperiencia, esta sabiamestra dos povos., e dos
clamores detadas as classes, e em todos os pontos governos, tem demonstrado de um mQdo bem dolo
do Reino contra a violencia, e aggre-ssâo de todos roso para mim,e f«nesto para a naçã,o. que as
os direitos que uma. facção desorganisadora Pl.'O- instituições existentes são imcompativeís coma
movia, e q~ pelos seus ex.cessos justamente desa- vontade,. usos, e persuasões da ~or.,pa~te~a
fiára a inàigqaç~o das nações poderosas da Europa, monarchla;os factos por sua eVldenCla Vlgorao
com o que se' ll.mSC8.va' a naçao portugueza a ser estas asserções: ,o Brazil, esta interessante parte :da
envolvida em uma guerra estranha, cujos resultados monarchia está espedaçado: no reino a guerra:
não J.l0dião deixar de'ser funestissimos a todos os civil tem feito correr o sangue dos portuguezes as
sêus mdividuos: o brio, e heroieoesforço do Sere- mãos de outros portuguezes: a guerra estz:angeira
nissimo Senhor, Infante D., Miguel nãO pôde por está: eminente•. e o estado íluctua assim ameaçado
J;Xl.lUstempo ser mero espectador das ile.sgraças de umaruina total, se as mais .p;rompta~ e efilca-:-,
puplicas; e resoluto a pr~curar-lhe ,o rememo pro- zes medidas não forem rapidãmante adoptadas.
pÍ'lodo seu valor, S~hlO da capltalâ frente ~o Nestacrisemelindrosacumpre-mecomoRei,~e:?qm~
regimento de Infantaria n. 23. edo de CavaUana Pai dos meus subditos,. salyal-osda ana.t~1üa, e
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~... Ü1;vasào, conciliando ~.' parlidos .queos romão f L:u~ o~, ',aviso~ ,dirigi"doa~ sob..-..ediro chefe
~. '. o;' ." .', ." , de diVlSélO 1oao Felix e concebido em idenfiCGS
"o «Para co~·tii'odeseJad~fim é ~ister mo- termos dó e:peffido- aogovemo da Bahiaâ e.x
~car a co~tuiça.o~ se~l!atlvessa J.elto a ~ ce~o do. ultimo paragrapho que era do th
.nraiàana~o etlcontiD.n~a:~ser, o seu primeuo gmnte: ". . ' ' .eor~
~~ ; mas JIUando~!Iuuona de um povo ~ 'd~ ~Não lluvidaSualifagestade que V. S. recebendo
cl~ tão ab~'8ohoo~ente- contra, as suas' insti- esta, participação fará deDa, {) uso. mais convemente
tmçoes, ,estasmstituicoes carecem dr: 'reforma., ~ao real serv:ico e aos interesses ubli d -
_. '«<;idadãos:Eu nâ:.ô desejo, nemd~jei ntmca'~, portugueza, 'Pro_do. por·tód~ os:~o~ na~:
}lOderabsoluto..~ hOJ~mesmo 0_ rejato: os ~.nti-sua ~delidade,prudencia e conhecido zelo Ihqa
mentos do ~e~' c0l'8:Çllo. repnoODao ao despotismo, ~~ suggetir, afun de trazer essa ,provin~~
e á;oppressao. ].>eselo Slllla ~ahonra,e apros- umao com'Portugal reconhecendo o governóde
pendade.da naçao. . _'. o. . '. '.' ,'.. Sua'Magestade, e abrindo itrimediatamente corres-

« Habltantesde~boa: N~o teClelS por vossas]i.:. pondencie com Lisboa, segundo os termosem e
be~ades. e!J.as. SeJ'aO 'garantidas por um omodo, se~ se "achava:~tes ~as ultimaS innova~ queficâ~e
gurando ~ .dade ~ac~rôa, qu.e respelte, ~ maD.- neil)lumeffato.Isto emqaanto asemelhante respeito
~nha os direitos dos Cld;adaos. . • .' se :D.ão faz~IIl as ulteriores regulacões e forem

«Entreta!?-.too~edecelãsau~ndad.e~esquetelym.- maIS:propnas. Deus ,guarde a V: S.' Ús\oa no
~~ partlC~ suílOCc'll o espll'lW ~o partIdo, PaçO da Bemposta. em 10 de Junho. de182l.-Ma
entai a guerrll; CIvil, e em pouco verelSasbases noellg'MCio Martins Pamplona C/irte ReaZ» .
de 11m novo codigo,· que abonando a seguranca pes- . '.' . •
soai, a propTienade, e empregos deviiiamente ad- • O SR. VERG~O: -Eu creIO que devem ser
quiridos em qualquer epoclia do actual gov~o. dê unpressos tod.os estes papeis, e creio.que se não
todas as garantias que a sociedade exige. una póde.~ maIor pena.a quem ~s rem~tteu ~o que
todas as vontades, e fa~ a prosperidade da nação unpnnn~los ..Sa~e assun o publico asmtençoes de
inteira. Villa Franca de Xira 31 de Maio de 1823 Portugal.' e. lI~tell'a-se do nobre rasgo do nosso go-
-JoãoVI.EI-Rei com guarda: • vemo. (O tachigrapho declarou quenãoouvira mais

, pelo sussurro da as.~mbléa).

. U SEGUNDA PilOCL.UL\ÇÃO O SR. ~Qt.JES DE R~ENDE : - Sr. p~iiiente,
li: Portuguezes 1Em lugar de uma constituição, de.s~e o prlnclplo da lelt':U'a desse~ papeIs eu de~

que sustentasse a mcnarchia, e em lugar de repre- seJel que se lesse a portaria remettida a.o governo
sentantes escolhidos por vós, apparecem debaixo de Pernambuc~. e s~ confron~ a .data para ver
daquelle titulo sagrado um tecido de manmas pro- se nesses maneJos haVIa algum ar~fiClo da par-te do
muigadas com o flrn de encohrir principies subver- governo portu~ez para consegwr os.. seus fi~s.
sivos, e insubsistentes, que tinlião o fim ocenUo Agora._qtl!3 OUVI ler essa mesma portariaremettlda
Ilesepultar com a dynastia reinante a monarchia par!,-aBahl.a~stoude~engan~do.Em.todases~as~
portugueza, e apparecerão representantes qu~i régl~, ~~ papelS eu nno descubr? s~nao aDl~o
todos' eleitos pelas proprias machinacões e su- h~stil, " melo~ de illaquear a pronnCll1 da Bahia
bornos. ., para faze-Ia UDlr.a Portugal, com uma suspensão de

<t Oscidadãosde conhecidavirtudeerão opprimidos ann~_e evacu~çaoappare~te e 4ependente.. de ce!tas
debaixo do pew das facções; a qualidade de fiel ao co~dlçoes, .a~un como nao veJo .queLuIZ Paulino,
Rei foi inculcada, e considerada por criminosa no CUIa. com~X1lssao era .para Madetra, e govez.:no da
systema dos principios, que homens corro.rnpidos, BahIa! Ylesse autb01'!sado para entr3:l" aq\l1.c~!D
e exaltados afi'errada e temerariamente seguião. bandetra parlament~U'1a. ~ortanto a m1Dha ~p1IUao
~ -Obra de taes e~~m~ntos não podia terdnra~o é qu~ o marechalLuIZ Paulino de,!e ser conslde1'l!-d?

mSlS longa~ a expenenem os reprovou, e se os seus depano ~o mesmo_ po~to ~e VISta, gue es~es Im
autores se mantiverão por algum tempo, apezar dos DUgOS !lUa eva~uarao a BahIa, e a emDarca~o, em

.vossos desejos. foi em.conseqllenciade promessas. que Vela ~eb8.1xo do mesmo aspeclo das outras,
quo nãopodiãorealiz~se pelosmeiosadoptados~ que têm SIdo sequ~stradasf ~evem 8.!Ilbos s~r logo

« Desenganados des6us .erros, alies mesmos se ap'resa~os. Quanto.a molestla de LU12 Paulino, se
~solve~o de facto•.co~~ de facto se congregarão. sUa exIste, écontagIosa.
e .euos dIssolve; de dir~llto. _. 'O SR. FRANÇA.: - O governo remette á conside-

<to Cuidadoso devossos interessesdetermineisalvar ração da assenililéa o nego.cio das pretencões, e dis
a ~a dignidadé real'~en~orenasC?er.am(mar- p~si~es do. g~verno de ?ortug~arespeitodoter
chia, que deve. ser a base, e-naoo ludlbnfr de todà ntono do Brasil. Eu considerarei oasS\unpto em os
a constituição. e então se' manifestou ainda mais a dous,pontos. principaes, que elie contém. O lo é a
fidelidade portugueza: até entre os fabricadores de suspensão das armas portuguezas no territorio da
tantos mal,es~ que ~m grande:parte.ehegarão<a:re- pro~!í.ciada B~a, 02° tratar:"se dos meios da
conhecer a 'suaillusao. . . ,- ., reUll18.O do Brasil com Portugat 'Quanto .ao'pri
.' .«. Portu~eZes, ovossoRei; collocadoemliherdade meitoponto, que respeita a suspe~São das armas,
no•.t?r0no d~ seus predecessore~,,:a!fazer a vossa gr~çasa Deus, deve~os aos esforçosdosbrazileiros
felicldade,!8.1:~-v5ls. wna const1tuíçao,~em .quese ter ~ca!>ado.d.e repellir, e!ançarf0n.-essaíorça que
prescreverão .•J>nnclplO~, .que.a· expen_enCla:.vos oppn~l1a a CIdade da Bahi.,a : e por .lSSO, nada temos.
tem 'mostradomcompativelS com.a:dura~o -Jlacifica a âeIiAer&: S?b.re este {lon~._equant~:aose~do;
do Estado, e porque só seconSlderaiêliz, quando como opnnclpal fim da nussaodeLUl2 Paulino. e
t'i.rer réunídos 'todos 'Os' ·portnguezes. esquece as do~ mais agentes dé. Portugal é a reunião do Brasil,
ópiriiões ,paSsaaaS,'~xigindofidel!dade no comporta- .eo~sa'qne não: póde .s,er tratad.a. debaixode qualquer
.mentofaturo._V'illa.'.~n~·de 'Xira. 't!lm'Sde,;run~o razao que se apresent~,por U d~encontro a~ ~ys~
de 1823;:- 10ao Vl;.'lsl;"Relcom· guariia.-'loaqutm tema. da: IndependenClB. que'.os .povos brasiletrOs
PedroGdme8 dê Oliveira».· . :., querem,:e têmproclaJIlado,.eutep,do ser }nutil e
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imlMllitica tOO'" a ~pODdencia entre '0 nosso! forma para melhoramento tia. ertraceão diaman~
goVel'Jlo. e os ditos ao<>entes. Voto portanto que ao -Foí:remettida á co.mmissão de fãzênda.
mesmo' gowerno se omeie para qu~ D~da se trate PaSSQu-se á ordem. do dia e eontinuou-se a dis
com os mesmos agentes, sem que pmneuamente se CtJssào adiada na sessão antecedente sobre o modl)
faça ,pelo governo a que per:tencem. acto d~~ deremetter a SuaMagestade Imperial um El3:emplar
nliecllUento da independenCla do nosso territono. do projeeto de eonstituicã.o.

O l?!l.~ DE_~:- <:'0100 eu ~ ~OSa.MoNTESUllA.:-:-·Sr.preside~te,seaquestã()-
o o!fielO com~s a.~nçao, e nao o ~UVl só~er a~! amda versasse sobre lI" ou nao Ir o projecto de
~ falIar I113.lS mIUdamente. -~wzPaulino,~Ol a eonstituicão a Sua Ma..estade eu votaria que não

'a, mas, D.ão. tendo nada alli a faz!3r porJa~ fosse, más como isto i~ está decidido, sou de voto
evacnado o UU!Dlg.o, o govern,? da proVUl,?a llie m- que deve ir por uma depntacão. Uma vez que a as
timou que se retIrasse, e vel<? para aq~. Eu o~- sembléa' assentou que cominba remetter este papel
ciei-lhe perguntando-fue se nnha mumdo de lll- ê preciso man~-lo de um modo digno da sua im
~c~es para reronhecer a lndepen~enCla d~ lm- portancia, a obra do maíor interesse da nação não
-peno, e respondeu-me que as suas msU'u~es.se deve ser remettida pela via ordinaria da secretaria•
.limitavão ã ~uspensão das bo~tilidad~ n~Bahia. A assembléa já deliberou que fossem por deputação
Parece-me p~1S que toda a questãO relativa a pessoa as mesmas leis em que o Imperador não tem
de Luiz Paulino é fóra da oMem. sancção • bem sei lJUe esle projeeto não é lei; mas

O S1\. ANDIUDA. MACBADO: - O nobre deputado logo que a assembléa ordena que eUe seja enviado
em verdade deve conhecer melhor o negocio porque ê porque o considera de grande imporlancia, e como
estudou as eircumstancias deUe, mas o meu parecer tal deve ir do mesmo modo.
é. que vá a um~ commissão para ~er sobreelJe li A assembléa na sua decisão para se remetter o
VlSta desses papeIS, e DÓS depoIS delIberarmos. projecto teve certamente por fundamento o ser re-

OSa. VEl\GL'El1\O: - Eu tambem entendo que de~e guIar que assim como se mandava pnratodas as
ir a uma commissÍlo, e que devo ser li do constl- provincias se mnndllsse no chefe da n/leão, para que
tuição, e neste caso sobre a impressão de que fallei ello conheça os principios que nos re~em, e como
destes papeis. a mesma coaunissão decidirá se é, ou vamos de Recordo eom aUe e com n mesma na<:.ão.
Dão, conveniente que se imprirnlio. Tendo estes fins não posso convir qne 11 remessa

O SR. CARNEIRO DA CUNH.\: - Sr. presidente, seja feita.senão por uma deputação, _CO~O eostu~a
como o negocio é de tanta importancit1, talvez fosse mos praticar em outros casos que nao sao de maior
uul que se fallasse sobre elJe antes de se remetter á monta do que este.
commissão, porque os Srs. deputados Dlembros deUa O SIl. VERGUElRO :-Quo se mande o projeeto de
poderiâo aJlrovei&ar al~uma cousa do debato, ou fiO constituicão a Sua Mngestade estit decidido, agora o
menos connecer 11 opimão mais geral da assernblell. 9,ue rest..â é assentar no modo de lhe ser enviado.

O Silo ANDRADA lliCHADO : - A commissiio sabe Eu creio que no regimento temos regras para as
muito bem os seus deveres, e tem as luzes noces- communicações da assemblêa com o Imperador•...•
cessarias para formar o seu parecer sobre li ma- para li remessa das leis sabemos que se nomoia uma
teria e ba de tratar com o decoro devido a pessoa deputação, mas para qualquer resolução da IIssem
de S~a Magestade Fidelíssima, muito mais sendo bléa ser commun~cada ao go"e~o não. vai dep~ta
pai do nosso Imperador, portanto não se lhe en- ção, expede-se aVISO pela secretarIa. s~ Isto é asSim,
sina nada na discussão. como bll de agora remetter·se este proJecto por uma

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA: - A questão limitll.- deputacão? Oque é este p~ojecto '1 E'.a opinião}e
se a saber se vai o negocio á commissão, ouse entra quatro 'Srs. deputados. POIS será plauslvel que Vi/. a
em debate, proponha portantoV. Ex. nestes termos, opinião de quatro_defutados ã presença do Imperador
e decida-se tambem se deve a commissão, no caso por uma deputaçao •
de ter de dar o seu parecer, retirar-se já para pro- Será isto decoroso! O que está marcado no regi-
ceder a ene, e apresenta-lo na assembléa. mento entendo eu, e o tenho por justo; <Jue.vá uma

O Si\.. PRESIDENTE propoz então á assembléa: deputação Iev~ a Sua Mage5lade as leiS, Isto é, a
. .. . - vontade da Dacao expressa por seus representantes,

1.0 Se o nego.CIo deVia 11' a uma comrmssao.- concordo; maS não serem remettidas as resoluções
Venceu-se que sun. . _. . _ da assembléa per deputação, e ir uma para levar a

2.° A que comrmssao de'V!a se; remeth~o: opinião de alguns membros della, em qu~ muitas
Vene,eu-se que ~os~e_ reme~l~o . as commlssoes alteracões se hão de fazer, parece-me mUlto irre
reumdas de constlt~l}çao e.poli~ca mterna. guIar: Confesso que não posso dar a isto considera"

3.° Se estas denao retl~ar Já para dar o seu cão que mereca tão grande apparato.
parecer.-Venceu-se que 5100. ". . . _. . •

Em consequencia da resolucão da assembléa te- ~ SR. MONTESUMA. • - DIz-se que nao d~ve Ir ~
t' - -se os membros das duãs commissões. prolecto a_Sua Magestade ))\}~_ uma ~eputaçaopor-
narao. . . . que elle.nao é por ora a oplmao da assembléa, mas
. Contlnuou o Sr. secretarIO MaC1e~ ~a C?sta .C?l1! o só de alguns dos seus membros, quep6de ser alte

expediente~ e deu coata de uma.feliclt!1çno di!lglda rada e revogada em Inuitas partes; eu concordo
.á. assemblea 'pela camara de Pitangm.- FOl rece- que o projecto ea opinião da commissão que o re
blda com partIcular agrado. . _ . digio; mas parece-me que isto não vem para a que&-
Deutambemcontad'umarepres~ntaça.odeJoaquun tão. A assembléaassentou que o deve mandar, e

Antonio de Magalhães sobre melhoramenlos p.ara apor esta decisão deu~lhe grande importancia, jul.,.
comarca do Rio de.S. F!ancisco.:- .Foi remettlda ás gou-o digno da ~onsideração de Sua Mage.stade
commissões de legtslaçao, es-tatIstlCa, e guerra. porque a nãocoDslderarde tal natureza e,ste .oblecto". .

Deu finalmente .conta de outra representacão de não resolveria ma~da-lo! logo, .prescmdmdo de
Manoel Monteiro .de Pinho com um-plano ae re- qualquer outra couSlderaçao que Julgo estranha á
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materia, We"D que será faltar ã dignidade da assem-I rador são tio dilrerentes qnanto o são entre si
b!~_ e dar.JOO1!os importancia ã.~ deliberação, o duas"J-:~feridas qualidades, A~ n.<qa~, tziiOO:
~_o proJecW pela~~a. • _ ~muO ~ se remeUa o projedonão póde ir se
~_~ a ~ssembléaJ~ o proJedo di~o DaO pelo melO mattado no ~aUnentopaa as com

d~ eoDSld~çao na~ h_a d~~, potqUe se assun. mlJIllcacõés directas da assernbléa com. a pessoa do
MO fosse nao mandaria mlprmur donsnill exempla- Imperador.
res parase distribuirem pelas provincias do Impelio O SR IIlmu· lb::z:Rnl'
ora fambem não posso T'et' nisto um mero arbítrio; - e ti.' Qe:s DE _ _E --oppo~o-m«: a
os poderes politicos não obrão por arbitrio;. isso que se ~~.deputa~~nsto 9Ue

está.-renCldo
pertence ao despotismo; ~on1ào-se pelo que é ~ 'I' a isso OllID. exem~. e Jã m~ nao posso

J-~".'" e n<>io~e eom-ém aO bem !!era! da noSMo' • p~ • pponho-me â deputaca0 por duas.....,ov, 1'''''' ., ....~ • Tcl2oes: uma 1\:>"" se não ~--.....,." oS" de'· ...._- -
:p<!rtanto a de - eracão da assemhléa é fundada em _ r-- _ . Udl ,--~ ..... lInJl:O' OCUJlCla

P
rlncipios attendiveis; e entre outros o de promo- a~ cousa ,que póde amda~' pormmtas alta

_.3 - tod -. ras;oes, e até.mesmo ser re","eItada: 2" nJI= que se
"Ver por t~os os melo~ e e_m as as~oesa nã:o entenda que é um. ajuste entre a a~bléa,~e
CODSel'iãçao da harmoma do::. poderes. Se-nao que- o 1mnP.....n·~· nl\!'rme .... pa"'~ -al' t-. h__. -d:: -. - t r-L'" """. r-·'2.~ "" ...... SOeI e enu<;; <lS a-
nao <1ar conSI _erapao a? proJec.o nao ornassem bitan~ ou ao menos entre as provincias do Brazil..
aquellas resolnçoes, depOl~ dellas ente!ldo que para que a ISto se havião proposto a: tes d ccl
.p~ede1"!D0s com regularidade. deve lI' uma depu- mamo. - n mesmo a a a,
~ça~; disto nenhum !D:.al resulta, e ob~se com. Sr. presidente: uma Cleputaçào iria seguramente
~"IUda~e tan~ a respeIto do cheCe da naçoo como dar já .uma grande importancia, e solemnidade a
de_la assemblea. um pro'ecto m1e n.Ue ser le!reitado em 1 té

O
~ p C (y- • - ~ ~~!""'" b I par e. e a

.:'R. ERElIU D.\ Clrn.\ : - .,ao o ounrao os m~smo ~ todo: não que eu supponha que eUe
taehigrapbos.) seja regenado; mas como ba d~ ser discutido e

O SR. FIU:\ç,\ ::-~in~em come cidad~o em par- passar I!0r 'l"otações não serã nenhuma maravilh~ o
ticular se avantélJara mais do que eu naJusta diffe- ser regeltado.
;reneia de respeito, e consid~racào que se deve ao Para que pois é mandar uma casa de palha que
chefe da naçào brazíleira; mas como deputado, póde muit~ bem arder? Save isso para compro
manterei sempre pela minha parte o posto da digni- metter_ a liberdade e franqueza da assemblêa, por
.dade politica que de~e guardar em todos os seus q~e uao faltará quem com isso queira fazer jOg<)
aclos, e resoluçõe:> uma assembléa composta dos dIzendo-se que tendo a assembléa mandado porumà
representantE's da mesma nação. solemne deputacão o projecto ao Imperante, seria

Não posso portanto ollvir calado, Sr. presidente, agora !alta de fe e de decoro fazer-lhe mudancas e
que ha de sahir uma depu~çãodo noss? seio com ~~teraçoes. Pa~ce~ia que com isso se assegura d"esde
o fim de levar o presente, dlgamol-o asslDl, de um la que elle sera. asSim approvado, ou que se procura
esboço, ou projecto de constituição ao Imperador e c?~s~ltar a vontade do lmperante,.~ra por eUanos
um esboco que nem da mesma assembléa é; sendo dmgu:mos: e até mesmo tem-se Ja dito que S. M.
obra d~ úma commissão, que por !e~tura póde ser no I~penal tem gostado do projecto, ~ dil'-se-ha que .
1lssencli:l.l desapprovado pela malOrlll. dos represen- nos procuramos conformar-nos sacrificando os in
tantcs. Deputações não. se ?1a~dã() nem se devem te~~ses ~a nação a~ gosto de algue'!l'
mandar senão por motivos Justificados de interesse . Nao digo com ISto que este proJecto sacrifica os
naci0l!al e esse é que eu não descubro n'aquelle que Interesses da nação; .ma~ digo que nos compro
se indica. mett8m?s a que se diga _ISto, se rem~ttemosassim

O projecto de uD!a .co~stitu.i~o ~alquer que elIe um proJecto,. que te~ ronda de ser discut~do, alte
seja é cousa em SI mdifierentlsslma, para que os rad?, e ~hez regeitad~ em parte••. (a oràem.
representantes da nação brazileira lhe dêm tamanba Es!.á v~nC1do que dave Ir.) Fóra da ordem está
importancia, àinda a outros respeitos, quanto mais quem diZ ~ue eu estou fôra ~ella. .
no partieular de mover uma depul.acão a levaI-o Sr.- presidente: Eu estou sómente mostrando os
eomo em triumpho á presença. do Imperador; op- ínconv~nientes, que ha ~m ir po~ uma deputação,
ponho-me portanto a que isso se faca e que a man-- que .VlU dar um ar de unportancla e solemnidade
dar-se o mesmo projecto, como pua o Imperador fazendo crêr que o projecto é já uma obra da assem:
haver noticia deUe, seja por via ordinaria de expe- bléa, qu~ de certo _fica ~ompromettida,. porque muita
diente de secretaria, em que não póde oceorIer cen- gente dírã que é illudir o Imperante, fazer mudan
sura publica em menoscabo da dignidade da assem- ças em uma cousa, que por uma deputacão solemne
bléa. se lhe. tem mandad~ de mimo. Digo qüevâ porém

O SR. C.-\RNEIRO DE CAMPOS :-Levanto-me para por VIa da secretaria, .e nem e.u acho nisso algum
fazer uma uoica reflexão sobre o que ouvi a um Ul>- àezar, p~rque é mesmo com a pessoa do Imperador
bre deputado. Quando se escreve ao secretario de que a a..sembléa trata, quando procura saber dane
Estado communica-se a assembléa com o governo, as horas..? e o lugar em que. ~lle qu~r receber alguma
mas no caso de que tratamos dirige..,se a assemblêa deputaçao que s~ Ihe dirige, e l~to se faz PO! via
directamente á pesso~ de Sua Ma~estade, e a f6rma dos Srs. secre~anos,~pezarde nao. ser matena de
de o fazer está determmada no regunento, que é por governo. ~e tão particular como Isto a remessa
meio de uma deputacão. Log!l se a ass!3mbléa quer deste proJec~o; e portanto opponho-me a que vá
i'einetter O. projecto ae conslatuicão ·a Sua Mages- uma deputaçao.. ..
tade como não sedirige ao governobademandal-o Jul"gandl>-se a materia discutida, propoz-se:
por deputaÇão~1l. não pelo expediente da secretaria. . 1.0 Se o exemplar do llrOjectoseri8. mandado por

Não confundamos o chefe do governo com o chefe u!.Jla deputação a .sua Magestà.de.-Venceu-:se que
- da nacào, posto que se achem na mesma pessoa; naO. . '. ,.

umá qÊ.alida:deestá ~uito distante da outra; e os· 2.o S~ seria remettido lJa· fórma ordin.aria pela
meios de se commumcar a assembléa com o Impe-secretarla.--Venceu-se que siDi. . ..
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r,,-ü era càegaàa a hora da leitura das indica- O Sa.. 1kwQos DE~:-En não fallei
~~ Sr, Lopes Gama leu a seguinte a beneficio da prmineia do Ceará, bem que para
~~ _ isso me juloaue autorisado como deputado da: na~o,

a: n\DlC.AÇAO FaRei a faWI' de lUD homem. que teIC aqu! o seu.re-
er Proponho que a assembléa decida se a com- querimenlo, e que por tezes o 1eDho ouvido queixar

missão de petieõe5 póde, para dar destino a estas, da demora.
'leunir aseonnDissões que jul"oar respectiYaS,.5e-- Julgou-se a materia dL<:cuUi~ e proposta a mdi-
gando os difierentes objectos que contém asm~ cação foi ~oeitada.
petiÇôeS.-Paço da asSemblea 9 de Setembro de O Silo .!.r.V.1RES lU.. SILVA :-Peço licença pua
l~t-odeputado. Lopes Gam($. » oíferecer ã.. consideração da assembléa o que iUloao

Depois de aIe"l1lI1a di.c::en..c:são (em que se não eo- de bastante importancia para a pronncia de Gõyaz.
tend~ <) tachigrapho Possidonio) ej~Oando-se deba.
tida a materia. propoz o Sr. presidente se ~ com
missão de peticões se podia reputar autonsada a
remeuer os requenmentos que pertencem a ~ais de er Proponho que se omeie ao governo para que
mna conunis..~o para aquellaS. a que conluncta- es"..e faca o mesmo ao governo da provincia de
mente tocão.-Venceu-se que SUD.. Goyaz -que de aceaMo com os commandantes dos

pedi .sroaIrn pai respectivos dislrictos tomem medidas efficazes para
O SR. RIBEIRO CA!IPOS o 11:) ente a a- a extin~() do gentio canoeiro que tanto mal tem

na. e leu a seguinte feito, e continua a fazel" áquella provincia, segura-
tt n,""DICAÇ-'\O mente. ba cincoenta annos.

« Proponho que as dilIerentes commissões apre- « Em dias de Maio matarão '7 pessoas que tinhão
sentem 'dentro de oito dias nesta assembléa os seus conduzindo para o arraial de S. José de Tocantins
n."rPceres em todos os J'Pm1~rimentosde partes qu.e uma boiada do Espirito Santo, distante eSle facto
r-- .-"'- tê a do arraial de Traíras cinco leguas! Cincoenta ra
se acharem ~ suas competentes pastas a {) 13. zendas de gado vaceum e cavalar se desertarão ín
de hoje. Paco óa assemblêa.IO de Setembro de1823. teiramente, se destruirão por aqueUe gentio; occu-
-Ribeiro Cãmpos. » pando para as suas emboscadas o melhor terreno

O SR.· RODIUGUES DE CARV.U.IlO :-Eu como mem- para o dito gado, como seja o arraial de Amaro
bro de uma commissão quero dizer alguma cousa Leile quasi deserto, e todo o norte da provincia.
sobre a materia. Não me consta que haja neUa pa- aonde ha não só os melhores _pastos e exceUentes
pel algum a~~ado, e bom é que ~ explique i~o rios navega~eis. como Santa lhereza que logo se
porque esta mdícacão parece ter obJecto determl- une ao Maranhão, e este em pouca distancia ao
nado. Os qlle depenaem d~ informações do governo Amazonas, como tambem boas minas de ouro com
necessariamente se demora0, mas esta demora é da agua por cima até confinar com Castella, que ~e
natureza do negocio, e não p6de ser impu~da á dizem vem entrando pelas nossas lerras, e aprovel
commíssão que para dar o seu parecer preCIsa dos tando-se das preciosidades ~e desprezamos.
esclarecimentos que pede. D'outras não sei. e esti- « O arraial de S. Fefu está quasi deserto, e redu
mana lJ'?B se apont.assem para que, sendo ve~ade %ida á maior desolação possivel, a ponto de não
que se aChão demorados, se lhe dê prompta sabIda. poderem os seus habitantes sahir f6ra do arraial

O Sn HEl'OOQuES DE REZEfoo""DE :-Como se exige um quarto de legua, e nem ainda poderem livre
,que se 'declare ~e .qUem são os requeriment?s de- mente conduzir agua, e lavar roupa, sem que não
morados; eu direi um. que ~e ~embra. Ag:w. che-. sejão escoltados por uma peqUena guarda estacío
gou um procurador da provmcl~doCeara,.o ~lnada no mesmo arraial pelo seu' ex-governador
havia lá recebido.seis cento~ ou ?Itocentos mg ré~s, Manoel Ignacio de Sampaio a requerimento do {lovo
e prestou Banca a esse dmheIro; agora Ja Dao e haverá tres annos que viemo ao arraial de dia, e
cnste o conselho de Estado; a assembléa decidio furtarão um crioulinho de 12 annas do vigario do
que nada se devia de justiça ~ esses. procuradores; mesmo arraial Manoel Marques dos Anjos.-Alva
e Destes termos talvez seja obrIgado a r~pôr 'l'es da Silva. »
.aquelle dinheiro.· Requereu â as~em.hléa sobre Isto, O SR. .ALENCAR: - Este pa:pel deveria conter
~ seu requerimento quanto amlm e u~gente; mas sómente a prop.osta, porque o reglm~nto nã.o admitte
..não tem apparecido. Bom seria que a illustre com- diSCltfSOS escn{>tos; agora é preCISO que o nobre

' missão désse sobre eUe o seu parecer. deputado requelXa a urgencia,. e se fôr apoiada e
O SR. COSTA BARROS :-Como deputado do Ceará vencida, deve remetter-se a indicação á commissáo

levanto-me para agradecer ao Sr. Rezende a parte respectiva para dar o seu parecer.
-qU\:l toma.. n.o requerimen.to do proc!lrad!lr da !,Desm!l- O SR.. FRANÇA.:"";" O qlle o nobre autor da pio-
-provincia. A sua lembrança serIa util se nao esti- posta pretende é que se afficie ao governo para tomar
vessem aqui quatro deputados para expõr o ~ue ...medidas contra os Indios; mas isto não convém; o
.conviesse, mas estando. alles éo mesmo que dIZer queuesejamos sào meios de os civilisarmos, de
que não têm olhadoptlr ISSO. fazermos destes inímígosnossos ami.gos. Por isso

Sr. }lresidente isto é, um da!luelles c~os que ~e vá a proposta á commissão de· civilisação para que
não podem prevenir; orequenmento 'velO; DO li- aponte alguns meios provisorios de remediar o que
vro da porta declara-se qu~ fô~a rem,ettido. á com- expõe o illustre preopinante.
missão da fazenda' e todaVia nao se acha na pasta
da com.missãO. Sabendo·· eu disto, disse ao ho.mem O nobre autor da indicacão requereu.. a urgencia,

. e foi apoiada. ... . '
que eranecessa'rio fàzel'outro porque o prImeIro se O ·.Sa. ·HE~n>I(\TTT>S DE.RE"""'~""E.' -Eu estoáque.~
extraviara; e nisto se está.. Portanto saiba o nobre "" ,,'"'' ...,,"w -.:;
deputado que este prOCurador e a província tem urgente a materia; mas não para que se re.llletta ao
quatro advogados ~esta as:;embléa; comtudo sem- governo; ouçamos a commissão e então se 'delibe-

".pre agradeço a parte que. mstotomou. rará.
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Como.~ou~mais_~a palavra, j~u-sel «6.~ .Queqnandoacon~({U.eoditomareehalnão
a materia. discutida; e o Sr. presidente propoz: sel~limeeomocaraelerpa'rl'''''~~o,nãotendo,
- 1." Se era urgente o n~uoclo inffi~c. - Veii- C~ nao qnerendo apresentar as instrucções, o go
~-sa ";{iie sim, e tez...s;e~ leitura. vemo façaa~ a embarcação com toêlos os seus

2." -se devia irá commissão de colonisacão e ci-ri- ~nces, e 19t1almente o mãrecl1al Luiz Pawmo,
lisaçã~ dos indios~ - Decidio-se que sim. - o!ii~es, e tripula.~o, que se.."ão considerados pri

- Entrarão então na sana aseo~de coDSti- ~oneI1'OS d-: guena, para~~omesmo des-
tnição e poli\ica interna que se tinhão retirado para Uno, que tiverem os outros PrlSlOUelroS. _
mdenar o parecer sobre a ch~oada do bergantim G: 7.Q Que o MesmO procedimenfll se tetá com os
~auez Tf"e:;e de Maio, e ofiicios relativos a ~te outros emissarios, em igua~ cireums\aDci~ e com
.:n~oocio. as embarcações, em. ~e vierem.

Como tinha dado a hora. propoz o Sr. presidente r 0:. Paço d~ assemblea, 10 de Setembro de 1823.
se devia prorogar-se a sessão para lêt-se Qmencio- "ose AntonwdaS~t7a~Gia.~Mafloei FerreirG da
nado parecer.-Vencen-se que sim. C!lmam.-Antonw Lu;;:; PtreU'Gda CUflha.-Ff'tJft-

O S V.n tela &..- l' ~~n Ct,SC(} Muni: Taoores.-Josi Boni(a.eio de Andradaa.~ como to~,:I'= a mturct uc::ue nos e Siloo -José 'b: j_ j_,. ... -' . -z_,termos se"amntes· • z..~ .... ~OSu- AgUw,r ac; ....ft-
, ct!>A.RECEIl drGda.-Pedro de Aoojo Lif1l6.-JIarwel Caetano

de AlmeidaA~. - Afl.llmio Ca'l'los- Ribeiro
('( As commissões :reunidas de eonstituicão, e po- de Andrada )fci<:h.a.dQ e Silt;a.- JoséT~ dG

litica interna tomando em consideracão o'oflieio d:l FonsecG Vasconcellos.»
data d~ hoje,. do ~tro seeret.ari0'de estado dl.ls O SR. MONTESIDL\:-{Não se en~ndeu () taclú-
»:,egoClOS do unpeno, e estrange~s, ~ que parti- grapho Possidonio). _
CIpa. á assembléa a entrada, e exis".enCla neste porto
do bergantim. portuguez Tre.::e de Mafu, ~e tem a O SR. VBRG~o:-Sr. presidente: Eu entendo
seu bordo o marechal Luiz Paulino de OliveIra Pinlo que ~eve ficar adia40 o.pa~r; n~o e tan~. a. ur
da Franca, inculcado eonunissario de S. Magestade ge~C1a que se precISe Ja a discu.ssaQ e declsao. A
FidelissÚna, e apresentado como tal, á sombra de Untca parte que me parece u.."'gente é a que trata da
bandeira parIamentaria; e que acompà.nha. da com- ~ude. do ~aiecbal; mas como.estou persuadido da
mnnicação omeia!, que tem havido com o dito mare- lU~genCla do govemo auto~emol-o ~ provi
cbal, e das copias das cartas régias, e instruCÇÕes d~nClar ~obre o caso como Julga! convemente, e
do governo portuguez dirigidas aos chefes das forcas n~o p~samos marcar ~aes devao ser essas pro
de mar e terra {ás ordens do mesmo governo} que Vld~CIas. O governo P~IS que tome em. eonside
ainda~ suppunha na Bahia; ao <YOTerno promorio raçao o estado desse OmCla! e que faça o que enten
daquella pro\incia; e ao referid~ marecllal com- der; ': quanto ao resto do parecer fique adiado para
missario, que na conformidade dessas instruccões se deliberar com acerto.
pretende esperar aqUi outros commissarios, a qÚem O SR• .ÁNDlLUlA MAca.-\DO: - A assembléa re
foi mandado reunir--se: e tendo as ditas conunissões conhece que o governo é que deve tolllar as medidas
penetrado assaz as capciosas, e machiavelicas m- necessarias; e ~u sou realmente o lDaior inimigo
\ençôes do governo portuguez. que aliás lhes não das ingerencias; mas o caso é mui düIerente· o
sào novas, nem jámais lhes causaráô embaraços, mesmo governo foi quem: remetteu o negocio á
são de parecer: assembléa, e quando elie mostra desejar que o

« 1.0 Que chegando a este porto esses commissa- guiemos, não me parece decoroso deixar de declarar
rios de S. MagestadeFidelissima o governo lhes per- s?~~ todos o~ pontos.a I!0~sa Qpini~o.~ós havemos
mitta o desembarque, se apresent.arem titulos, que dirigtr-nos pelos pnncIplos de 311Stlça e cOtres
os caracterisem verdadeiros parlamentarlos. ponder á alta confia?-ça que a nação brasileira tem.

« 2.0 Que sejão porém guardados por uma guarda, em nós; vamos poIS de accoroo com o governo,
que os honre, e defenda a arbitrio do governo, que como muito. importa, e deliberemos sobre o negocio
tomará todas as medidas para evitar qualquer com- segundo os mteresses da nação. .
municação. _-. . . O Sa. CARNEIR.O DA CUNHA: - O governo usou

« 3.0
_ que_o govern,? nao a~tta algumas ultet}G- de delicadeza; vio que o negocio era de ponderacão,

res negoclaçoes que~ao tenhao por base oau!hent~eo e quiz dar ao povo brasileiro uma prova de prõce
e expresso re~<1I1he~ment.o ~alDdependencla, e ~~- der de conformidade com a assembléa. O que ha a
tegridad~ d~ unpeno.brasiletro: ~ por esta occasla~ tratar de mais urgente, como disse o Sr. Vel'gueiro
as comnussoes posSUl~as da ~tldao, que deve aro- é o artigo da saude do marechal; mas sobre isto
mar toda esta as~mblea, lonva~, e.agradecem a Sua creio que conbecendo-se que está realmente doente~
-Magesta~e lmpenal a resoluça~J~ P?r sua ordem deve o governo, com as cautelas precisas, facili-
COmIDunlcada ao marechal LIUZ Palilino. ; tar-lhe os soccorros que forem necessarios.

« 4.o Que este marechal, se apresentar as mstruc-
cões a que se refere o seu OffiCIO de 7 do comnte, O ~ll. RmErao DE ANDRADA.: - ~u ~mbem penso
para legitimar a sua missão parlamentaria, seja con- que VlStO o governo consultar aoplnl80 da assem
sarvado no porto a bordo da embareacão em que se bléa deve esta declaral-a.... Quando porém se falla
acha, até que cheguem os outros cominissarios para no marech~ sempre lembra perguntar.: Quem ê este
com etles desembarcar, como lhes tem sido per- homem hOJe? Que figura faz elie aqm't ..•
mittido. Eu me guardo para a .discussão do parecer para

« 5.0 Que no caso de estar o mesmo marechal re- mostrar ao Rio de Janeiro, a esta: 'llssembléa,e ao
almente doente, o:govemo lhe possa permittir o seu Brasil quem é este homem. A~ra eu o olho como
désembarque para onde melhor convier, facili- enfermo; e nesse estado justo e que ache. entre nós
_tando-1be o_tratamento com devida hospitalidade e hospitalidade, e humanidade; Seja pois con,duzido
necessaria cautela. para onde se lhe. prestem ossoccorros de que pre-
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cisar, mas privado.de toda a commúnicação com ci
dadãos brasileiros•
. Eis o que me parece que deve ser a opinião da

assembléa, l.Ocao que seja conhecido que a enfermi
dade ereal; tenha Q tratamento que sejulcaar ne
cessaria mas em ~"1U!1 sitio rora da cidade; e guar
dado com cautela como convém.

O SR.. CAR.'UUR.O DE CuPos: - O governo sabe
;"muito bem ~es são as suas attribui~es, mas nas
~circlUDStanClas actuaes em. que se acendem. de pro-
~posito suspeitasde união com Portugal, assentou-se
tque assim Se devia proceder; e portanto- se o go
'--remo pede o parecer da assembléa nenhuma roga
~rencl.a se póde considerar da parte della no poder
,executivo. "

Passando a~ra ao outro ponto.. que é relativo ao
estadó de saune do marechal, etelO que bem se póde
colligir qual elie seja por essa nota que me dliigio
em resposta á minlia; além disto, ha pouco me veio
aqui procurar seu cunhado, e me communicou que
tendo perguntado ao inspector do arsenal pelo ma
rechallbe respondera que estava em perigo lançando
sangue pela boca. Neste estado creio que merecerá
a compaixão desta assembléa (ainda que o conside
remos nosso ininligo) para lhe prestarmos todos o.s
sOCcorros de que precisar i e para lh'os podermos oITe
recer não ba de estar {óra (ia cidade, como diz o
illustre l?Teopinante, pois n lugar distnnte nem me
dico lhe trá assistir.

En.tendo por isso que é indispen.savel a sua re5i
deneta na Cldllde. e que nenhum nsco se corte em
praticar este aeto de humanidade, porque ao go
verno compete tomar as cautelas necessarias para
evitar por ora quaesq,uer communicações.

O SR. RODRiGUES DE C,lRV.tLHO: - (Não se en
tendeu o mesmo tachigrapho).

Consultada li. assemblén, declarou-se adiado por
dous dias o parecer para se poder examinar; excepto
o art. 5.°, que foi logo approvado tal qual, para se
e~edirem sem demora ao governo as ordens neces
sanas.

O SR. PaESIDENTE) assignou para a ordem do dia:
1.0 A tabella das leis: 2.0 A continuação da 2& dis
cussão do projecto de lei sobre li. ereacão de univer_
sidades: 3.o A indicação do Sr. Francisco Carneiro.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e meia da tarde.
-Luiz Jose de Carvalho e Mello, secretario.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA

PAlU 10S~ JOAQUDI CARNEIRO DE CAMPOS

lllin.e EXIJ}. Sr. - A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brasil, sendo-lhe
presente o parecer das commissões reunid~s de
constituição e politica interna sobre o offimo do
ministro e secretario de estado dos negocios do im
p~rio_ ·em que participa a entrada. e eristencia do
llergantiIn· portnguez Tr~e àe Maw que tem a seu
~9!â.o o~, marechal de ca.lÍ1po Luiz Pauli!10 d~ Oli
veira Pinto da Franca mculcado commlssarlO de
S. M. Fidelissima. e ãpresentado como tal ã sombra
de b.andeira parlam.en~~: e não cah~ndo no temJlo
dar resposta a todos os artigos do mencIonado OfliClO,
e por outro. lado ~C()nheéendo a urgencia de dar a
sua opinião sobre o que é relativo ao estado de
saude -ao mesmomarecba1: entende que no caso de
estar êlle realmente doente pode o· governo per-

~ttir o.s~u desembarque paro onde melhor con
v:-er,.facl.htando-lhe o tratamento com a devida hos
pItalidade e n~ssaria cautela. O que V. Ex. le
vará ao conhecunenl.o de Sua Magestade Imperial.
Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 10 de
Setembro de 1823. - JoâQ Seceriano Maciel da,
Costa.

sessão em il t. de Setembro de i.823.

PRESIDENCl.! DO SR. BARlO DE SA."fTO .wAIl.O

Reunidos os Srs. ·deputados pelas lO horas da
manhã, fez-se a chamada, e acàarão-se ~resentes
69, faltando com causa os Srs. Xavier de t:arvalho.
Martins Bastos. Araujo Gondim., Costa Aguiar,
Silveira Mendonca, Rodrigues da Costa e Ferreira
França; e sem 'eUa os Srs. Andrada Machado e
Ribeiro de Andrada.

O SR. PRESIDEi\"TE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.

Veio ã mesa a seguinte declaraçào de voto.
« Declaro que na sessão de homem votei que se

não remettesse a S. 1\1. o Imperador o projecto de
constituição pelo expediente da secretaria.-Roch~
Franco.-1JwJ.rte Silua.-Accioli. li

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu conta de
uma participacão de molestia do Sr. Martins Bastos
em que pedia 15 ou 20 dias de licença.

O SIl.. PRESIDENTE propoz o requerimento da li
cença.

O SR. ANDRADA E SILVA: - O costume é conce
der-se.

O SR. VERGUElRO :-Tenho que dizer a isso. CQn
ceder-se esse tempo determinado suppõe que a
molestia não dura além desse praso, e nós não sa
bemos se durará mais; portanto pat"ece-me me
lhor dizer simplesmente que fica a assembléa intei-
rada.· .

OSR. FERNANDES PINHEIRO :-8empre se tem assim.
praticado; quando qualquer Sr. deputado pede li
cença concede-se-lhe; e se findo o tempo não fica
bom pede mais.

O SR. PEREIRA DA CUNHA :-E sempre por uso se
diz que se espera da honra do Sr. deputado quevirá
apresentar-se se antes ficar melhor.

O SR. .ARAUJO LIMA :-Parece-me que se deveria
alterar o uso nesta parte, porque realmente dizer.
que se concede suppõe autoridade de conceder, e·
por isso entendo que os termos proprios são o 00
zer-se.-A assembléa fica inteirada-; pois se o de
putado está doente é claro que não comparece inde
pendente de licença.

O Sa~ ÁNDtlADA. E SILVA.: - Quem não vem
porque está doente escusa de licença i esta pede-se
para convalescer; emquanto dura a molestia parti
ticipa que está doente e não tem que. pedir li-
cença. . .

O SR. PRESIVENTE ~propozse devia continuar a.
pratica observada.-Venceu,?se que sim. .

O MESMO SR.· SEC.RETAR.IO deu conta de um reque
rimento de AntonioSaturnino, tenente do 20 bata
lhão de caçadores dos libertos d'EI~rei, que pedia ser
admittido ao lugar de fiel da balança do arsenal de
marinha ou do exercito.

17
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-o SR. C.UU....EIRO DE C.UlPOS :-Estes requenmen-I putados os verem; mas tambem para se descobrir a.
tos não vêm á mesa; vão em direitura á commissão ?piniãO publica; demais este na:-erer é de summa
de petições que me àá o destino competente. ~p~rtancia, e~o~ é qu~ se saf';;;.já~ voto da Co~-'

() SR.MonESllHA :-"Eu desejára saber s~ ainda ~o. Se.o Dia~ da a...c:.semblea nao a~dasse 13.0
• te ]2UIDa cousa pertencente a EI-reI. a!Jazado ahi se publicava tudo, e nada maIS e~ pre-.

aquI mos a b CISO ; mas esperar que por E'ste modo chegue isto a().
O SR.. C.\RNEIRO DE CA~OS :- Ç) corpo em ~e conhecimento do p~lico não póde ser pela grande

serve este olfieial tem o t1t~o de libert?s dc :El-re};- demora, quando tanto convém que o nosso proce
assim como ainda ha Se~Ipe d'El·~_l e S. Joao dimento a este respeito seja conhecido no Brazil e
d'EI-rei; são titulos que nao se mudarao. na Europa. .. . '

O SR. MONTEsmu :-Pois parecia-me que se de- O SR. VERGUEIRO ;-Eu acho mais acertado que;
.ião ter mudado. depois da decisão se imprima; não é tanta a demora...

O SR. CAlU\"ElRO DE C.\Ul'OS:-Podião es~ já m~:- que nào possa es~~-se porella; alêm de que nã~
-dados; mas ainda o não estão; algum particular Ja é o ,:oto da com~o mas o da assembléa que e,
o tem feito em seus appellidos, eu conheço um que preCiSo que a naçao conheça.
se chamava fulano dós Reis, e hoje se chama fulano O SII. PRESIDEl'o"TE propôz se deveria fazer-se lb
dos Itnperiaes. publicação pela imprensa antes de discutido o pare-

O SR. ANDR'\D.\. E SILY.'- :-0 melhor é fazer uma cer.-Venceu-se que não.
indicacão. . Passou-se â ordem do dia, e entrou em discussàt)

.\fin·al foi remettido o requerimento ã secretarIa a tabella das leis para se reunir ao decreto da con-
para o dirigir á commissão de petições. firmação das leis existentes.

O SR. PEREIRA D.\. CtffiHA :- Peço a palavra para O S!\. PEIIEIM D.\. CUNH.\.:~ Pnrece-me melhor
fazer uma declararão relativa ao parecer das com- que em lugar de se ler ~ tabella toda, se leia cada
missões reunidas ae constituição e politica interna um dos artigos della, para irmos successivamcftte
que hontem se apresentou. fazendo as nos~s obse~vaç~es. o passando de um

ÀS commissões não mencionárão o que propõz. o para outro depOls de discutido.
Sr. Vergueiro sobre a impressão de todos os P.'lpe15, Assentou-se que assim se fizesse; e leu o Sr-~ se-
mas não P0':lIUll de~xassem de rec0!1hecer que e con- cretario o § lo da tabella :
"eniente a Impres~o.! eu em I>~ticul~ tam.bem me «Decreto de 12 de Março de 1821 extinguindo to
conformo com a epmlao d? Sr.yerguell'o -e01S enten- dos os ordenados, pensões, gratificações propinas
do que deve Ser patente ~ naçao o llrocedimento do e outras quaesquer ôespezas que não se acllarem es
gO\'erno portuguez, epor IS~O requell'o ~ue a assem- tabelecidas por lei 011 decreto. li

blé~ a tome em conslderaçao Fara dehberar o que O SR. CARVALHO n MELLO: _ Quando se tratou
fôr Justo. . Sr. presidente, do projecto do Sr. Pereira da Cunh~

, ~ ~R. MUNIZ TAVARES .:-Sou de voto que se un- sobre a declaração das leis que deviã~ ficar em
prima0 todos esseS papeiS, e .tambem o parecer d!,-s observancia, houve uma emenda do Sr. Andrada
co~missões, para que o publico conheça quaes sao Machado, que passo a ler (ieu a emenda.)
as Idéas dellas. ' Na ultima discussão deste artigo, venceu-se qoo

O SR. Cf.R~"'EIRO DA CUNHA:-O parece!::, das com- tivesse luO'ar a referida emenda isto é que s6 fos
missões:,- sem ~e sa.ber e que.a assemblea resolveu sem valio~as as leis das cÔrtes que se i~gerissem na
-sobre e11e, creio que de nadl11Dteressa. _ tabella, que se mandava formar. Para redigi-la foi
. O SR. ALENCAR :-Pa~e~e-me que ~e nao podem nomeada uma commissão que apresentou a que se

imprimir, porque se decI?io que estIvessem s.obre leu nesta assembléa.
a mesa para serem exammados por quem deseJasse A mesmacommissão em conseqllencia disto en-
Te-los. _ tendeu que deverião ter:lugarnesta tabeUa todos os

O SR. PEREIRA. DA CUNHA. :-Isso nao. o~st~ por- decretos das CÔrtes de Portugal,' quo podessem ter
que p6de qualquer omcial da ser.retana 11' tll'ando applicação entre nós por serem conformes ã justiça
copias p:lra a imprensa. e á utilidade geral, e porque já.muitos delles se tI-

O SR. ANDRADA. E SILVA :-0 que disse o Sr. Car- nhão observado em conseguenCla de se ter mandado
neiro da Cunha não destróe a proposta do Sr. Ver- executar por ordem superlOr.
"ueiro; tambem os projectos deleis e as emendas Foi pois por este motivo que, a commissão en
~ imprimem, e depois se discutem ~ altercio segun- carregada aa redacção gestas leis se occupou das
do o juizo da assembléa ; portanto mnda que o pare- razões que qualquer legislador" deve . ter em vista
éer possa ser reprovado não é isso inconvemente para a promulgação de qualquer lei, e· por isso tra
para a impressão. . " ' tou t!lmbem de ver, .que as inseri~as na tabella:fos-

, O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-0 fim· prInCipal que sem Justas e convementes ao BrazíL
se tem em vista na impressão dos projectos de lei é Nesta craveIra estão todas as colligidas : assUn.o
a.distribUição pelos Srs. deputados, pat:a .que c.ada decreto de 12 de M.arç.o, que extingu.iO tod.os. 0l? 01'-.
tiro. possa f?rm~ com madureza o seu JUlZO so~re. de.nados, pensõ~s, gratifica;ções e propinas.que não.
elles ; mas lStO nao é o que se pretende com a I!D- seJão e~abeleCldas POl: leI ou decreto devIa ter 111,';"
pressão do parecer,. o que se quer. é que o publico gar,porquanto. ~em que em tempos, anteriores e
conheca a Dossa opmião, oraestasó_p6deconhecer-desde o estabelecImento do~rario em:17(\2 asp'r~
se depois da decisão que ~e t0I!1a!; .sobre .elie, ~ por visões e ordens passa,das pelo presidente-do thes?~Z:Q'
isso digo que se deve 1mprImll' depOIS de dISCU- fossem valiosas para quaesquer despezas pubhca~;
tido.' .'. ' como erão tambein anteriormente as 4isposiçõesdos

O SR. MUNIZ TA.VAREs:-Cumpre advertir. que os yedor~s da fazet;tda; comLudo ;as Côrtes deP?rtu~al
projectos não se imprimem sómente para os Srs. de- Julgarao exceSSIva esta autorIdade, e.determmarao.
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que só por, punhó do soberano,eomo aliás é justo, seguirião os abusos escandalosos que até então se
fossem Validas semelhantesmercês. praticavão.

Quem n~aará que uma tal disposiçãoéj~a, . JuIgando-se _discuti~aa materia, propoz o Sr. ~'"""
que fica ~om outra. ordem regular, e que so quem Sldente á ta - ~.,-
póde conceder semelhan.tes mercês assigne a sua vo çao a pruneira lei da tabeUa. - oi
"Verificamo? approvada.
. Pare~rão á commissão justissimas estas razões, Passou-se ao § 2<> que diz o seguinte:
e ajuntou esta lei ã tabella, assim como todas as ou- « Dito de 25 d() m.esmo mez e anno determinando
tras, de que darei as l'a%ões, tomo relator da mesma que aos credores ~o thesouro publico se admittão
commissão, se esta augusta assembléa o i~aa:r ne- encontros a res2elto de seus debitos. lo)

cessario. . O S~. _CARV.~O E MELto: - Esta lei pareceu á
O SR. PEREIRA. D..\. Cm>HA :-Quando propuz o pro- commlssao ser d4,"lla de entrar na tabella. E'3tabe

jecto para que a legislação portugueza 'continuasse lece-se uma.regra, que é de endente justiça e sem
a reger o~ negocios ciVIS, economicos, e politicos otrensa dos mteresses da fazenda: estabelece-se a
deste Imperio, ate a organisaçào do nosso codigo, compensação de uma divida com o credito que tem
notei as diversas épocas que lhe emo relativas, espe- o de"edor para cobrar outra do thesouro publico.
cialisando os decretosdas Cortes de Lisboa promuIga- Em regra semelhantes compensacões sào admitti
dos até o memoravel dia 12 de Outubro de l~, a ~as segundo os_principios geraes 'de direito. O mo
respeito dos quaes occorrião justificados motivos tlv~ da eI~ep~.ao a respeito das dividas da fazenda
que fazia perplexa sua observancia; porque orde- nflClonal (01 salvar que se quizessem encontrar di

.nando a portaria de 28 de Agosto de 1821, que se 'V'~a$ que n~o fossem do originario devedor para se
cumprissem os que fossem chegando, e reimpressos entar o perIgo de se passarem di"idas alheias para
nesta capital, e restringindo-se essa providencia o c~edor da fazenda pub~ica, deixando esta por este
-pela outra portaria de 4 de Maio do 1822, cra indis- melO de c~bra.r as quantias, que lhe são necessarias
pensavel fixar uma regra certa para lhes dar o ca- para acudirO as despezas publicas, podendo ncoo
racter de validade; mas apesar da generalidado dessas tecer que um arrematante ou administrador de
ordens relativamente aos decretos anteriores, nin- qualquer .r~mo da fazenda publica, comprasse a
guem desconhece as limitações que lhe ema insepa- outro legItImo credor deUa os seus titulos e apre
raveis para serem sómente admissiveis as que [os- sentando-se como cessionario deUe, quizesse en
sem adoptaveis ao nosso continente, pois assim contrar com a sua peculiar dh·ida.
como as leis nuo podem comprehender todas as es- Para.. afastar isto foi muito acertada semelhante
pecies para os casos occorrentos na vida social, \am- clcoP9110, que se encontra. nesta lei, que a tndos os
bem não podem ter a mesma applicação em todos respeitos deve ser observada entre n6s, pela justica
os paizes, e circumstancias de que temos uma prova ~m qu~ é as~entada, sem que possa fazer embaraêo
entre nós mesmos porque muitas leis se promulga- a pro':.ldencla que se dá. a respeito do papel-moedà,.
rão respectivamente ao commercio. agricultura e que ~ao_o ha~endo aqUI, .é claro que não p6de ter
navega~ão do Brazil, que não podino ser exequiveis apphcaçao ne"ta parte~ pOIS o que ha neste paiz são
em outro qualquer lugar do Reino-Unido. n~tas dei ba.nc.o pagavels ao p~rtador, que ninguem,

As Côrtes de Lisboa ambiciosas de legislar e per- amda o m~l~ 19nora~te da sClencia de credito ou de
.suadindo-se que devião fazer rapidamente uma re- f~elld!l, dira .que e papel-moeda, cujos caracteres
forlDa geral nos costumes e legislação da monarchia SaO hOJe em dIa bem conhecidos.
para a inverterem desde os seus fundamentos, ainda O SR. PEREIRA. DA CUNHA:- A lei de 25 de Março
antes da factura de seu novo' codigo, publicarão de 1821 promulgada pelas Cortes de Lisboa e que
tantas e tão variadas leis, que sendo algumas dellas oc~u~a.o segupdo.lugar da tabeUa. é fundada em
mui judiciosas e providentes, forão comtudo outras prll~ClplOs de Justica, pois nada ha tão contrario á
ociosas e extemporaneas,com vistas talvez nosys- equldad~ natural ao que exigirmos' daquelle com
tema que havião adoptado para dirigir os destinos quem. t1'lemos contas· a totalidade de qualquer
da nação aqueUes que mais influirão no corpo la- quantIa que nos ~eve, quando é igualmente nosso
gislativo, sendo a maior parte deUas dirigidas ao credor. E regra dictada pela razão; p6de ser exacta
governo e regimen interno de Portugal, e ã excepcão mente ob~ervada nas transacçôes particulares, mas
de algumas que podião abranger o nosso paiz, como nas .exacçoes fi~caes se devem receiar graves incon
acontece a respeito do decreto de 12 de Marco de veDlentes pelo )01:?0 que de taas negociações podem
1821, lembrado em primeiro. lugar da tabeUã que resultar em provelto daquelles que directa ou indi
deve acompanhar esta carta de lei, na qual se de- rectamente entrão neste manejo.
termina que fôssem' e:x.tinctos todos 0$ ordenados, E' por isso que nossas antigas leis privileO'iarão
pensões, gratificações: e outras quaesquer despezas a:f~enda publIca para não serem encontrada~ suas
que senão achassem estabelecidas por lei.· dIVIdas por co~pens~çõesordinarias, admittindo-as.

Esta providencia é tão consentanea com a razão em termos mUl r~stnct~s e escrupulosos, os quaes
e regulada de tal maneira .pelos nossos regimentos send? por esta lel amphados se tomarão todavia as
de fazenda, que escusado seria amontoar novas dis- prec~sas cau~las para:se evitarem seus abusos, e

-posições a esse respeito se as leis tiverão entre n6s ·por ~so. assun a r~speito desteobjecto, como da:
seu exacto. cumprimento. como exige o bem da 'so- m~terla cQmprehendlda no §'2° me parece que esta:
ciedade par~ evitar:asarbitrariedades .eos roubos; leI deve passar'para ser executada. . ,.
a que tem Sido. sacrificado o c0fJ:enac~o.nal, deyen- .' O.SIl. HENRIQUES. DE REZENDE: - Tenho {p.'ande
do-se. portanto _adoptar esta leI, qU~Ja estava .em dU:'lda ~m que se !Üscuta a tabella deste modoqU8
efiectlva ex.ecuçao, por ser uma das que se ,relm-VaI,artIgo por artlgO. e opponho-me a issoParà
primirão e ennarão aos ttmUll ~es, ,~m' de que se .s~ ,dar vigor ás .leis das CÔrtes de Lisboa q~e tê~,
reg~l~mas despezll.,S pp.blicas por tltulos legaes e SIdo executadas neste~perio, em virtude de ordem.,
Vel'ldlcosque as .ªut?rlSeIl\,--:e.. seJ:!!' as quaes pro-. do Imperante, determInou-seque se, apresen~sé:
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lima tahella destas leis t. digo P?is qu.~ se.as leis fe~tetrabalho â de legislação. como se p.ropúzera na
aqui apontadas são todas Já .recebldas 6. ex~tad~ dita emenda. _.
no .Brasil. então nada lDalS ha que discutir, pOlS Ã assembléa approvou-a com a alteração do
que a discussão só póde rolar sobre se ha alguma Sr• .Araujo Lima. e sendo nomeada esta commissão
na tabella que não esteja neste ~. Agora se na apresentou nesta tabella o trabalho de'.que foi in
tabella vem leis ainda 'n~o recebIdas, mas que se cwnbida. Mandou·se então imprimir e re~fu'
juigão applicaveis ao Brasil, essas de~ ser co~- pelos Srs. deputados,- e agora diScule.se li tabella
sideradas como meros projectos <;e lelS e .então qile foi dada na ordem do ma. LelHe o lo §. di&
devem passar por todas as form~dades e discus- cutiu-se e. approvou-se; es~os com. o 20, creio
sões do regimento, porque as. }e~ das _Côrtes de que esta e a marcha do negoCio.
Lisboa não são leis para nós! se Ja .nao forao a~opta- O SR. HEmuQUES DE REzENDE: _ O que de aro se
das, e para'o serem ~ra.e JlI'eClSO vêr. se sao em segue é que a commissão apresenta uma tabella que
todo ou em part~ applicave1S as n~ssas CU'Cums~- contém varias projectos ; e insisto que se imprima
cias, o qu~ se.na? póde consegllU' sem serem un- cada um denes para serem discutidos. Eunão tenhõ,
pressas e distr~wdas pelos Srs. de~utaÕ:0s para.as e muitos outros senhores não têm. essas leis â
verem e examm~m e en~m d~pOIS e1!l. dis- vista e lI.Uando as tenhão não se devem adoptar
cu~o; n~ eu sa como he~ de a,"aliar a ~tilidade colD; preCipitação leis que podem ter muitos i.ncon
ou mconveQlen.~ de ~a !a sem têl-a á VIsta. O~ vementes. Devem passar por todas as formalidades
aetos da CO~I~O naO sao actos d~ assembléa. porque passa qualquer projecto de lei porque é
podia a comnussao achar ~oa uma la e eUa ser debaixo deste ponto de vista que cum~ 'considerar"
mâ; e como se ha de vêr ISto'? esta~ leis.

Eu confesso que nãl? sei. Portanto ou é!. questão O Sn. V~aGUElao: - Foi li necessidade ~ue nos
ha de versar, só a ~Spel.to de _haver ou nno haver obrigou a adoptar as leis antigas, em grande parte
na tabe!!a lllguüla U~l am~a n~o man~da oxe~utlU' incompativeis, mas adaptamos todas as dll monar
ou então se elia con\é~ las. amda nal? recebidas. ehia portugueza. sem exceptuar as dos Felippes in
hão de passar pelas dlSCtlSSOes do regunento para trusos dominadores. Como agora havemos ter tanlo
serem sanccionadas. escrupulo n respeito destas. tendo sido li autoridade

O Sa Az.m:;WA E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, das Cdrtes de Portugal reconhecida no Brasil até o
por mais que aqui se digão as couS!ls, ou não se dia em que declarou a sua independencia?
lhes dá attenção ou esquecem e depOIS falla.-se ~a- A necessidade que nos obrigou a ad0.pwl1s outras
quillo de que se não está ao facto. As}ezs fCItaS nos obriga tambem a adoptlU' estas; e \'erdade que
nas Côrles de Portugal at~ certo tempo_ara0 ramet- com a declaração da nossa independencia se de
tidas para o Brasil e aqUI se executavao. De c~rta clarou contra n6s um inimigo, que são as Côrtes de
época em diante mandou Sua Ma~estade Impen~, Lisboa e á por isso que se formou esta tabeUa de
então p.Dncipe regente, 9'le só tIvessem es.ecuçao leis depois de examinadlls, pois p6de succeder que
aquellas que sendo exa~nadas p~l~ pessoas do seu neUas haja alguma cousa que não convenha ao
conselho, se visse que erao exequIvels. Brasil. Quantas das que ha nesses ímmensos VOlll-

Ora o que n6s agora fizemos foi fo~ar uma ~- mes de leis portuguezas não têm applicacão para
bella de todas essas leis das côrtes. que Ja. se achavao nós, nem sepoden: executa!! E comtudo como
em observancia, para de novo se exammar se em não se podem estar Jã a bxanunar, por ser necessa
algumacousa se oppunhãoao nosso systema actual; rio mwto tempo para isso e igualrilente não deve
mandou-se para este fim· imprimir essa tabella.e estar incerta a regra da no~sa legislação. _foi n~ce~
te artir com os Srs. depu~dos .para que as eXaml- sano adaptarmos esse montão e~orme. Na~ seI P01S
o!ssem . se o não fizerão nao fOl por falta de tempo como os lionl'ados membros estã~ agora tão escru
e não é 'agora que se ha de ~ discutir cada lei de pulosos a respeito destas; eu não vejo razão para
per si como se fosse um proJecto novo. ISSO.

Se 'algum dos Srs. deputados tem" encontrado Agora a respeito da duvida que lembrou o
aro algtl!Da das le~ que estão na tabeUa c0u.:sa que Sr. Montesuma, de approvar e~ parte~a lei e em
se não deva ou naO conyenh.a exe~utar,diga~ e parte não, creio que poderá fazel-o ; pOIS se houver
sobra o que apontar versara a díscussaO. algum artigo que se opponha ás nossas actuaes

O SR. MONTESUll'L\ :-Eu le~~tq-me_para pedir cir,?umstan~as .não se_ ha de observar. Quanto ao
uma explicação porque não aSSIStI a sessao em que méUS, como Jã disse, naodevemos entrar.agora em
se tratou deste objecto. Não sei bem sobre que um eume tão escrupuloso s6 para estaslBls, porque
posso votar isto é, se posso approvar uma ~te da isso lev~a. lIluito.temp_o. Portanto .p~ece-me !lua
lei ou deJeto e· regeitar :outra, ou ~e h~ de por deve contin~ar a discussao sem~e sU'Vao de obJec~
forca adoptar ou reprovar o decreto mteuo; re- ção as dllVIdas.prop~stas que nao merecem ser to-
quéiro que se declare isto para que possa dar o meu madas em conSldera~o. . . .
voto. . . Julgou-se afinal discutida amatena e o Sr. pre-~

O SR. CARVALHO E MELLO: -:'Acommíssão.como sidente propoz:
jã disse fez este trabalho em consequenma da 1.o Se as leis da tabella plissavão pelo processo
emenda' do Sr. Andrada Machado ao art. 20 do pr~- dos projectos ~e lei.-:-Venceu-se que não.
'eeto em que propoz ~e todos os decretos pnbli- ·2.0 .Se podIa- regeltar-se uma parte de qualquer
kdo~ pelasCôrtes de Lisboa que a assembléa l'~~o- das referidas leiS ficando a· outra em vigor.-Ven-;
nhécesseque se não opp.nnhão ao systema pOlitICO ceu"se que sim.. .
do Imperio, ~ossem viiliOSOdS nda fôrma dd tabeU~ . Declarou então oSr~ presidente que continuava li
.má os menCionasse, 'prece en o. ~xlllJ?e a com discussão do § 2<' da tabella
~~ - dI' 1 - O Sr ArauJo Lima lembrou .. .... . .
~o e egIS. açaoibor ~ar uma commissão es- . O Su. MONTESllW. : - Eu tEJnho que f~ so~re=p~e~~:x~e em lugar de ser encarregado este decreto e por isso requeIro que se leIa o artIgO
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delle em que traia de papel-moeda; basta-me só essa l~oando-se então discutiuo o artigo, foi posto á
parte. . votaçao e approrado. '. .

O SR. CAllVA.LllO E. ME.LLo: - Eis aqui o que diz Passou-se ao § 3" do theor seguinte : .
a.parte do deeret.o a que se refere o nobre depu- « Di\O de 10 do dito mei e anno declarando os
tado: bachareis formados em leis, ou em canones. habili-

« Quando em alguma' execucão fiscal se adjudi- tados para os lugares de magistratura sem. depen-,
carem á fazenda pllblica os béns de qualqu':f de- dencia de leitura. »
vedor por não baver arremal.ante, se procedera logo O SR. A.~iUDA. E SILVA: - Peco li leitura deste
á segunda arrematação dos ditos bens, reeebendo-se decreto. (Leu-se.) •
o pagamento em papel-moeda ou em quaesquer O SR. CAllv-U.ao E MELLO ;-Esta lei sobre que se
outros titulos de credito liquidados pelo seu valor questiona, deve ter o lugar, que a commissão assen
correspondente ao' mesmo papel-moeda no tempo tou. porque vendo o motivo de se mandar formara
da referida arrematacà<5. » tabena das leis feitas pelas Cõrtes de Portugal, que

Serve esta provid~ncia para facilibr na hypo- merecião ser observadas a presonle está no caso de
these indicada a nova arrematação, pela conve- dever ter observancill : decidio.eUa, que para serem
mencia de se poder pagar em papel-moeda; ~as adrnittidos os bachareis juristas aos empregos da
como não temos este papel fica nullo este artigo magistratura. erão bastantes documentos as suas
para nós ;só nos serve a parte em que trata dos cartas de bacharel e formatura, e pro~creveu por
encontros admittidos aos credores do thesouro pu- cons~uinte as babilitl1ç,ões e informacões. Quem
blico a respeito dos seus debitos; porém isto ne- não v~, que é assaz judiclosa esta disposição?
ilhuma duvida póde fazer porque a parte que nào As habilitaç,óes sào filhas do modo de ponsar do,
tem lugar nào se e1ecuta e a que é applicavel ao tempo em 'lue forão insliluidas.
Brasil mnnda-se observar. .

Na parte que respeita li limpeza de sangue. já
O S1\. M()~TESU!lL\: - Nós devemos falIar com a posteriores leis tinhiío proscripto a infamia que re

clareza proprill de legisladores, o como a lei que se sultava do judaismo, que particularmente se queria
admiUe deve ser accommodada ao estado actual do não tivessem os novos candidatos; e peja parte da
Brasil, parecia-me justo cortar esse 2<' artigo que nobreZll, é a todos conhecido, que a principal para
11&0 nos é llpplicavel ; além disto assim se evitaflão habilitar para os empregos é o talento. merecimento
de todo as suspeitas que elie póde suscitar de llppa- litterario e virtude.
recer algum dia elllre nós esse mal publico do pu- Se a carta de formalurll é a caracteristica legal de
peI-moeda; ficava a lei limpa dessa nodou. que o bacharel a quem elta se deu frequentou as au-

E' preciso empregarmos a lingoagem propria do las, e mereceu a approvl1cão em todos os actos do
Brnzilt e não a que convinha ao estado de Por- seu curso. habilitado se deve julgar para entrar nos
tugal. empregos de magistratura. para cujo exercício e

Queira V. Ex. propõr se a assembléa convem em desempenho é mister ter frequentado as aulas juri-
que se tire esta parte. dicas. -Pelo que toca ás informações, militão as mes

mas razões.
O SR. FRANCA :-0 illustre preopinante admitte Para que é necessario que os lentes dêm novo

a lei, mas quêr que se supprima o artigo que tem testemunho do merecimento litterario de bachareis,
apontado; p6de mandar á mesa a sua emenda.' se elles já Ih'o derãoquando os approvarão e man-

O SR. ANDRADA. E SlLVA:-Eujulgo desnecessario darão passar as cartas?
tudo isto; já se entende que é adoptado o decreto Verdade é, .que as mesmas informações versão
na parte em que é applieavel, e que naquella que tambem sobre costumes, e mui justo parece, que
nào tem applieação Dão se executa. Nisto não póde não se reputem dignos de empregos publicos lio
haver dUVIda o mais é estarmos a gastar tempo sem mens que os não ~m.

nada fazer. Mas. quão incerto é o juizo formado sobre costu-
O SR.' MONTESmu mandOll á mesa a seguinte mes de mancebos~ na flor da idade, e quando as

. paixões são ardentes. e os animos dispostos ,para
emenda: Jovialidades e louçanias! Senão sempre duvidosos,

(( Proponho que se supprima li parte do artigo que juizos formados sobre a probidade em taes idades,
falia depapel-moeda.-O deputado, Montesuma.ll- quando só o andar do tempo J!r,?duz refl~xões sisu
Não foi apoiada.. das, e nunca p6de formar-se JUIZO anteCIpado sobre'

O SB..FUN';A :-:-Quando eu requeri que o Sr. de:- o caracter de alguns, que.sendo naquella época le
putado que, propôza emenda a mandasse. ã mesa ~olvados do espirito folgasão dos companheiros, mu
sómente por causa da ordem; porque. aliás eu nao dão depois nas cousas serias. assim como muitos
possoclJnvil" na sua intenção•.estandocomo está depois no trato da vida civil e publica se tornão
em ~vigor entre nós· a lei da cr.e!lção do banco que peiores. .
manda receber em todas as estacoes da fazenda pu- _O seu comportamento nos empregos é quem p6de'
blica as suas notas como moeda; de sorte que .ainda decidir, se são aptos para neUes .continuarem; e o
qu~d{) íalli~o <iecredito fosse es~e estabelecimento premio e o castigo repartidos segundo a justica, são
se, nao podenanas: !pesmas estaçoes recusar o rece- os rememos '.(lroprios para curar achaques e áestin-·
bjmenlo das. notás em pagamento sem que uma ou- guir ó merecImento.. -.
tta lei l'ávogatoria.l1a 'primeira' autorisassea recu- _,Po~ tão justos motivos, Sr. presidente, deve a lei.
sacão.. . .' , passar como está a respeito das informações e ha~i-
licomo no~s -de. bânco, ',no meu fraco entende~, lilações; podendo s6 accrescentar-se, que a respeIto

não passão de ser moeda-papel, não se po~erá di-' do. tempo passado. em que havião informacões, ellas
ZerJl\!.DCa·com verdade que entre nósnào enste tal .4,evão reger, ficando a âisposição desta leI para ter-
moeda. . applícação desde asua data~ .

'18
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exeetição em tão'c~ ~po.não a póde d~p()jar
da força, que hana obUdo pela sanceão do re-
gente. '. •
. t:5ta le~. &. presidente, reputo eu não Só sem.
lDconvemente, mas até muà uill e mesmo indispen
save! na~ cireumstancias em que nos achamos.

Nós amda nã.o temos_uni\'etsidade, e temos gran
d~ faJta de maglStrados para muitos lugares àas pro
v~~a~ que actuaImente estão servido~ com gra_
ytssuno damno d~ causa publiea, ~or JUIZes leigos e
Ignorantes; !>e nao IIlDcanilos Ulao dos bachareis
brazileiros. ql.l6 vêm vindo de Coimbra, e os não des
p'acha~os immediatamen\e Ililraesseslug~. eon
trn~ar~o os povos ~ soffrer a fll1la da administração
da_J~stlça, de que Já Se queixão.

Nao devemos esperar que estes bachareis venhão
com todas as habilitações precisas para sem perda
de tempo serem logo admittidos á leitura.

Adaptemos pois n lei, e em virtude dana não se
exija delles este ceremonial de leitura. que se man
tém sómente por uma regalia da meSa do desem
barso do Paço; as cart:ls do bacharel e formatur~,
quo. lhes lllcultão o poderem usar das suas letras,
sejü.a por agora ti. unicll hnbilitaçilo para serem des
pachados. Se as cartas quo são passad«s depois da
repetidos elames. não os habilitào, muito menos os
poderá habilitar 11 loitura.

Nós todos sabemos avaliar {l prova do um Olllme
rcstricto 11 um ponto quu so dá "into I> quatro boras
para se ('studl1r, e sabemos iRUahnolllo que às vozes
Rrandes estudantes por motivos morl1mento acci
denlllcs o não satisfazem tão bem, comI) alguns do
muito inferior mert>cimeuto, que desembaraçada
mente ~poetQ no e111me o que de orelha recetierf\o
no dia anteccdlmte de \lm lecionistll.

A uuica dimel)ld~do gue occorre Dll lldopÇào
desta lei é, que ena não dIspensa das informacues;
mas nós não nos veremos livras do mesmo emooraço
s~ sugeitarmos os blle~lU'eis á leitura, porque esta se
nao -póde fazer sem as mCormaçôes : portanto nao se
exijão tambem por ora as informações, não porque
ellas não sejão muito convenientes, mas P0l'({Uf.! os
bachareis que vierem agora as não podem apt'Elaen-

tarA~~fonnacões da universidade erilo remettidas
em segredo â secretaria de estado dos negocios do
reino•.edahi p&ssavão para a mesa do desembargo do
Paço, os bachareis quando erão admittidos á leitura
~ qu~sabiã\) qu~ tinhão as sufficientes inr~rmações

para poderem entrar nos lugares de letras, mas
quaes alias fossem ignoravào.

Estas informações o governo jã as não póde ter de
Portugal, que é um reino estrangeiro.

E'verdade que p6de o bacharel· apresentar uma
certidão que faca constar achar-se alie incluido na
lista dos bachareis habilitados; masde que serve isto.
se por esta maneira nào faz tambem ·constante-lJIlal
seja \) seu merecimento litterarioe moral, pois@a
esta lei·~ada alterou quanto· ao segredo da quã1i:-
dade da mformação '1 ..

Cortemos pois todos estes embaracos; é esta umlt
medida de urgencia, que reclama o bem. geral; guar
demosparaoutro tempo.paraqua-ndotivermos bacba
t~is íonnados nas nôssas universidades; as providen-·
cia~ proprias e definitivas da org~isaçào âeste n~';'
goClO'; por ora vamos com asproVlsorlas, que sal>
as unicas que têOllugar. - ... .

Nem se diga que· nos arriscamos a entregara.
administraçào da justi~a a homens incapazes.·. ..

As leituras no desembargo do Pa~ tambem se de
vem banir, porque lendo wn bacharel sido approva
do em diversos ac$Os que teve de fazer em. toâo.o seu
quinqnenio) de qu~ apresenta o testemunhe) na ca:rta
de formatura. w:n novo acto é supertluo. sobejo e
até injusto. E: acereseentar formalid?des e embara
cos, quando pór tal acto não póde faier-se juizo !>eguro 110 merecimento liUeratio. .

Esta instituiçào te\'e Ó fim de lnarear diversos
grãos de merecimento na VQlacào dos desembarga
dores do Paço, quando estesQíazião despachos por
concurso.

Mas f'.ste mesmo modo era. pouco seguro. a até
desnecessario porque para os primeiros lugares l0
dos têm igual titulo, e nos posteriores devem servir
de regra os znelhoTes serviços de cada um..

:Eu fui testemunha, Sr. presidente. no desembargo
do Paço de muitos destes actos: eu mesmo argu
mentei e fiquei persuadido da sua inutilidade.

Eis aqui a razão ~orque p'ela reforma da universi
dade se proscreverllo taes leituras, o que se obser
vou até certo tempo; se depois so tornou 11 instaurar
este costume antigo, foi talvez por querer o tribunal
reassumir mais esta ~rerogativll.

Se é pois justa a d~sposição da lei do quo trata
mos; se ti. sua dispOSIcaO merece ser adaptada corno
acabamos de expor, enecess!1fia consaquencill o
entrar na tabella segundo o que ordenou esta au
gusta assembléa.

O Sa. A~Dl\.\DA. !. SILVA :-Não era preciso que o
illustre relator da commissão fi%csse um tão longo
discurso; eu nào ~edi a leitura do decreto para ter
esclarecimentos sobre a sua doutrina; pedi-a para
mostrar que eUe não tem appUea~() actualmeute.
porqu~ as informações não vem nem pod~m !ir de
um remo estrangefro; até agora manaafao-n as de
Portugal, maS agora não as mandão, porque mudá
rão as eirculXlstancias.

TodOS os bachareis que têm >"indo e têm requeri
do lugares. S. M: Imperial os tem acolhido e despa
~hado ; nem outra. podia ser a pratica.

Além disto a lei está concebIda em uma genera
lidade que n~o .póde ter lugar; po~ql;le hoje s6 os
bachareis brazl1elros podem ser admIttldos; os ou
tros são estrangeiros. A' vista destas duas razões
~mtendo que a lei não ptide passar.

O SR. CARNEiRO DE CA~POS :-Sr. presidente. acho
que não é ~ecessario que entremes em discussão so
bre cada um dos artigos desta le~, devemo.s sómente
~xami.nar, se eUa otierece algum lQCOnVenlente. para
que se não deva mandar executar.

Quando tratámos. das leis, qu~ nos região antes.?a
installação desta as.scmbléa, dlss~mos que ~eVlao
continuar em seu vlgortodas as leIS que estavao em
<>bservanCia até aqueUa .época, e não exigimos que
~da uma deUas entrasse em discussão; se fomos
tão francos para com as leis antigas, que poderião
servir de materia a muitas e ponderosas reflexões,
não posso achar uma razã.o plausivel que ?OS per
suada a n~o procedermos da: mesma. mane~apara
c_om as leIS' das Côrtes de Portugal, que lorao man
dadas executar aqui pelo Imperador. durante a sua
reg~neia.

À àe qúe tratamos se ~eimprimio aqui, e íOl dis':'..
tribuida ás estaÇÓes ~o~pet~ntes, ~ era este o sigtial
característico que distlDgwa as leIS das CÔrtesque
davião ter exeeucão nOe 13razil, das que lhe não erào.

,a.pplicaveis; se a1la foi ou:não etrectlv~ente execu
tada pouco importa, dévla-o ser. pOIS a falta de
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Às infurmacôeS tambem não noS segurão deste

risco ; ellas somente nos dão presumpçôes favora
veis, que muitas vezes se desvanecem pela expe~
riencia; porque os homens, mónne~te os que elter-
cem jurisill,*o, conhecem-se d~po1S de emp~"a.
dos' a maneua prudente e sabIa com que desem
penhão os seus deve.."eS, é a verdadeira pedra de to
que do seu merecimento.

Pelo que, voto que se admitta sem discussão espe
cial a leI para ser ohservada provisoriamente, com
a dispen~a- das informações pela impossibilidade em
que nos achamos de as liaver.

O SR. RODl\IGUES DE CARVA.LHO :-Pedio a P3
lavra e mandou á mesa a emenda seguinte:

« Proponho que se declare na tabeUa que 50 adopta
a lei na parte que dispensa a leitura, revogada na
parte quo faz dependente o despach~ das. informa
çfJes.-Rodrigues de Carvalho. »-FOl apoiada.

O SR. Sa'·A L!SnOA: - Sr. presidente, voto pela
admissão deste decreto, ~ó. qu~nto á primeira ~rtu,
mllS núo quanto â rcqulsltona dns InrO,.ma~()es da
universidade.

A principal razão !l0rquo entendo que se devem
abolir as leiturall no desembargo do Paço, é porque
ainda presentemente nesta Côrtc se tem. roquertdo
taes leituras, o as ditas in(orm~çüe8: só dl~pcnsadas
por consulta om attcnção ás ClrCUmstancIUS da so-
paração do Brazil. , .

Asloituras erão requeridas em Portugal depOIsde
hllbilit4çües prévias, inst.it~idas pe~o systemll ~e
aristocracia; que nüo admltha â maglstratura sanllO
pessoas. da classe .da ~obre~, de sorte!.que os bacha
leis fatIúo uma Jushficaçao de 5 ou ri testemunhas
em prova do tal nobreza. .

Estll instituição continuou com enorm~ 1mmora
lidade do jastificante e das testeml;lnhas, nuo obstante
a notoriedade do facto, que a mlUor par~e do~ que
se babilitavilo para lugares de letras, nao erao. da
classe da nobreza qualificada pela lei do reino,
ainda que fossem de educação li!terari~. ,Ordina
riamente os morgados não e~tudavao o dIreIto, n~_m
alguns nobres que se davão a oste estudo, requerlao
ser juizes de fôra.
. No systema cons.ti~ucional,em.que, s6 talento e

mérito são os requisitOS necessarlos aos lugares de
honra do estado, não deve t~lerar-se aq!1~Ue a~uso.
As cartas de formatura constItuem .0 le~ltlmo tltul~,
pelo menos presumptivo, de sufficlencla do candl..
aato. Requerer-se de mais a certidão.deinforma~ões
da universidade é desacreditar um tltul0 hOllorlÍlco
que sempre foi ~espeitadq em.to~ososestados ~ultos.
As inCormaeães são o etrelto SlUlstro de momta se
cre~, e inqtLisigão cZar..d~till~ dos l~ntes sobre
vidas e costumes, sem andiencla d.o mlsero _estu
dante; o que ê snaunamE!nte OdIOSO! l? nao dá
segurançacontr~.os empenhos, -parclabdades, e
w"'ancas do espmto de corpo.

F::> coÍltradictorio o passar-se carta ~e for~atura á
um estudante, (o que suppõe a su~ IdoneIdade, e
assistencia diuturna dos annos da lel no seucnrso
juridico, e ao mesmo tempo justiÇ!l nos lentes que
o approvarão plenamente) e .depois ~andar-se ao

.governo a sua eXclusi'V~por ~nformaçaQ.sec~e~a,que
1ieshonra earruina a quem teve por SI °JUI.ZO d?5
seus publicos examinadores. Consta da hls~orla
litteraria que, por semelhantes cabalas de UnIver
sidades, ~té se têm: excluido dellas a estudantes .das
:maiores ~speranças, protestando-se os desconcertos,
e.erros damocidada. Isto aconteceu a Locke, que,

depois foi celebrado escriptor da obIa sobre o enten
dimento humano; verificando-se nelle o que tem
sido notado, que, ás vezes um só homem illustra ()
seu paiz, e vá.le á nação. .

Além de que, Srs., aqui. ha muitos membros que
fizerão o seu curso de estudo na universidade.
Ponha cada qual a mão no peito, e diga, se ainda
o mais estudioso se póde, considerar merecedor
de canonisacão no sell curso da universidade?
Quantos na vida pUblica tem corrigido o caracter
dos primeiros annos' porque não recorreremos ao
dictame da religião, e nã.o oraremos, como o
psalmista rei, ao ente supremo-EsQUecei-vos.
Senhor, dos delic\os, e das ignorancias da minha
mocidade! - Por isso olfereço á mezn a indicação
seguinte:

tt Generalize-so o decrelo das COrtes do Lisboa,
acima dito, para qualquer bacharel formado em
direito se considerar habilitndo para os lugares do
letras, apresontando a SUll carta do formntura.
indopendollto de ll'itura do dcsl.'mbnrgo do Paço, c do
informações do unin'rsídadc. »

Lida esta omenda o roconh('condo-5c fiUt' a
sua doulrina ora Il mesma dn t,menda do Sr. llo
drigucs do Carvalho, o sou illustro llutor li ro
tirou.

O SI\. Mo~nsuliU: -Quundo ou ora ulltudnnto
do Coimbra dcsojavll SUlllmaalt!nte quo IiU acabasse
com as leituras dos bl1charl)ís i mus dopois "i quo
não era meflUnonttl um formulario, como disSll
o nobro proopinanto: ao menos so ora formula rio
para os examinadores nito o e1'a para os tlUO illo
fazer exame.

OU"i lambem 11 um'illustro deputado que cru muito
facil o metler o estudanto na caboça o ponlo, Pllrtl
no dia seguinte ller examinado, porquo o el!lunõ so
limitn\"a a uma certa e determinada materia; mas
eu não me posso persundir nunca disso, porque se
um não pergunta, pergunta o outro o que nuo está no
ponto mas tem relação com a doulrina deUe ; e não
é possivel ~ue um estudante, sem toar idéas sum
cientes de dll'Oito, possa levar na cabeca a resposta
que ha de dar quando não sabe sobre o que
póde ser perguntaào; direi mais, até cuido que
esse exame é talvez o mais vago que se pôde fazer,
e portanto se assim succedesse me pareceria mi-
lagre...•..••...•••.•••..••.•...••.•••.••..•••

Eu creio, S~. presidente, que- uma rasão· especial
fez em Portugal Julgar precisa esta lei, como me foi
communicado por bons canaes, e vem a serl pessoas_
de certa ordem elevada, que tinbão sido maos estu
dantes, porque commumente a que se applica e·
estuda é a chamada baixa, querião entrar na magis
tratura; e não·se achando com animo para o exame,
puderão fazer que alguns deplItados das CÔrtes de
Portugal propuzessem esta lei; para que dispensados
por eUa do exame podessem entrar na magistratura,
e merecer a confiança dos povos. (Não se ollvio o
resto.) .

-O SR. ANDRADA E SILVA pediu novamente a
palavra, e mandou para a mesa a seguinte
emenda

« EMENDA

« Proponho que se supprima da tabella o decretl:>'. 
de que se trata, e se faca um novo segundo· a •
emenda do Sr. Silva Lisbóa - José Bonifacio d'-An-.
drada.» - Foi apoiada.
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o SR. Pro:sIDESrE declarou que ftcanadiada.
a discussão por ter dado a hora da l&itma dos pare-
ceres.

O SR.. ÃlU.UJO I..ln pediu a Palavra.; e como
:relatorda eommissão de coustituição leu o seguinte

li P.umcE&

'« A commissão de éonstitnicão tendo de dar
o seu parecer sobre o modo de d!st'-utir o projecto
de constituição, e reconhecendo não poder apJ!li
car-se o methódo de tres di.~ussões estabeleCldo
no regimento: é de parecer que não haja mais do
do que uma só dLc:eu..<:sào. poaendo cada deputado
faliar tres tezes a 'cada artigo; e que depois de
discutido todo o projecto vitã a revisão. em que se
poderá reformar algum !l-~urdo ou contradi~o
manifestat e mesmo substituir al5:!11Ina pala>ra maiS
propria a ouua menos. propria. &ia da as.e:embléa.
10 de Setembro de 1822.-Pedro de ,Araujo Lima.
-Antonio Carlos Ribeiro d'Andrada Mac.'uJcla e
Silt1a. - Manoel Ferreim da CamaTa. - .4nlomo
Lui= Pereira da Cunha. - Francisco Muni:: Tava
res. - Josê Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada.
-Jos; Bonifacio de Andrada e Silt'G. ~

O Sn MO~TESU!l.\ : - Levanto-me pnrn falIu
contra c~te naroccr na parte quo dã faculdade n cada
deputado pàra falIar lrCll vezes; pois não sei .que
estA mnteria preciso ficar adiada segundo a j)~~tica ;
todos podem dizer agora mesmo a sua 0PUUllO, e
dl'cidiNll hojo ost~ negocio.

O Sr, l'ft&lilPE!CTE: - Como li a~sembléa tem
resolvido quI' fiquem adiados os pareceres logo
quo !le quem falle contra anes, não devemos alterar
a resolu,:!o.

O SR, VEftOUEIRO: - Eu concordo am que deve
ficar adiado; mas parcco-mo qu~ poss'! orrerecer uma
emenda para 50 íomar em conslderaçno com o mes
mo pl\\'cccr. no caso da ser apoiada,

Assentou-so quo podia olIerece-la. c foi á mesa
concebida DOS 50gUlOt('8 termos:

Cl Proponho -O projccto do constituição passará
pelas tres discussões do regimonto, .

Cl Na 2' disCUllSào dobater-so-ha cada artigo de per
sicom as alLeraçups e subalteraçues correspondentes.
Haverá nella votação pela qual so escolheráõ os ar
tigos e alterações que no todo ou em parte devem
passar á 3a ~8CUsSÜO. ., _. . .

cc A commlssáo de conshtUlÇllo uá redigmdo cada
capitulo com as proposições vencidas tanto do p~
jecto originario como das alterações, de maDelfa
que no fim appareça o projecto refo.rmad~ pelo voto
da assembléa para entrar na 311 discussao - Ver
gu.ei':'o. :D -Foi apoiada.

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão do
parecer e emenda para a sessão seguinte no l° lugar
aa ordem do dia.

O SR, ANDRADA. E SILVA: - Eu hontem pedi a
palavra, e hoje torno a pedi-la para expor um
negocio que é todo meu e espero na bondade ~es
tas Srs. l{ueirão attender-me. Oestado da mmha
saude creiO que é bem conhecido a esta assembléa;
quando elia se abrio compareci quasi morto, e
tenho' continuado emquanto as miDhas força~ me
pennítião; agora torno segunda vez a recilhir, e
sint<>-me mui doente, nem creio que possa restabe-
lecer-me no clima do Rio, de lan~iro: .
~110 pois para a b~ndade e Justiça da ~esma

a lêa que nenhum mteresse tem na ruma da

minhasau~e; e~ que me conceda dous ou tres
me:.:esdeli~~ fazer uma. ,cem ao meu
paiz a.~ se me restabel~, e posso depois conti
nuar com os trabalhos desta augustl assemblêa. Se
eu ficar melhorate o fim do mex não uso da licenea;
e farei por comparecer se com effeito tomar nõvo
vioaor; mas~a'li~ça para me aproveitar de ir
logo que veja que nao melhoro.

O trabalho desta~êa mais essencialjã. estâ
feito, que era o projeeto de constituicão, e eu por
mim j~ oaPFro>à todot e cuidoque (liquenas mudan
ças se poderãõ fazer; alo<>uma emenda de pala\'Ta.
ãIoaum erro de redacçã~ e~ isto não faço falta;
se alo<?WIl ponto de maIS ClrCWIl..~cia se debater
tambemnãofaçofalta. porque jã disse appro.ei tudo.
e .paro. esses casos ha nesta as..."=eDlbléa homens
muito capazes.

Peço licença ~r tres mezes .porque como creio
que esta. assemlllea se demorara mais, ~osso ainda
chegar a tempo até de tratar do proJecto; creio
nào me enganu neste calculo. porque se um
projecto de lei com pequenos e poucos artigos
leva semanas, quanto gastarâõ tantos artigos de
constituicão! Isto ha de le.ar muito tempo; e pua
o da reviSão da constitui~o é po~ivel o eu est:lr
aqui, e poderei fazer ãlgum serriço, se é que
os meus conhecimentos pódem servir p31'!l ill
guma cousa; e quando não sir\'ão aprenderei e
ficarei com isso mui satisfeito; mns agora preciso
que me aulorisem para poder ir ao meu paiz se
o meu estado de saude o exigir; se me não fôr
precisa a licença não me ntiliso deUa. e conti
nuarei a vir. mas quero em todo o caso estar auto
risado.

O SR. FRAN~A.: - Eu entendo que o honrado
membro deve dIrigir o seu requerimento por -es
cripto. porque pede tres mezes, e já é tempo con
sidera.el para se dispensnr nesta assembléa a coope
ração das luses de um seu deputado. Demais talvez
seja necessnrio que dê o seu parecer a illustre com
miSsão de poderes. e talvez esta diga' que se deve
chamarorespectivo supplente para vir tomar assento
na assembléa; emfim bom é que faca o seu reque-
rimento por escriplo. • , .

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Se isto ha de ser
objecto de delibera~o da assembléa, é preciso
saber se oS!. deputaoo vai ou não; e como diz
1tue quer ver se melhora até ao fim do'mez.
parece-me que por ora não ha que tratar; espere
o illustre deputado que finde este praso, e então se
não melhorar é que ê a occasião de requerer; por
ora não tem lugar, porque ainda não está chegado o
tempo de pedir. '

O SR. Ar-iU\ADA E SILVA: - Não Sr~. eu peço já,
porque se não melhorar vou-me embora.

O SR. MA.IA: - Pois então se o illustre deputado
pede já, deve faze-lo como manda o artigo do regi
mentot que é bem expresso:

O SR, ANDRADA E SILVA.: - Já escrevi o que re
queiro. e é o seguinte.

«Pede o deputado José Bonifacio d'Andrada
!res mezes de licença para ir fazer uma viagem· á
sua provincia, afim de restabelecer a sua saude.
com a mudança de ar; bem entendido. que não
usará desta licenéa caso de que até o fim do mez tenha
fundadas esperanças de mellioram~nto de saude nesta
cÔrte. » .'.'

Se fÔr a melhor não vou; mas· se em 'vez desse
~1horamento fôr apeio!;preciso ter na niinha mão
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li licença q.ue meaut~a~.·Para f@e hei de r& 3S3OO e tantos reis. mais da metade do seu ~or.
estar~do a~sa~ e ~endo tempo pelo que os n~"dores deste genero deinri.o-~
~ ser lltil a,~bl~, nem a mUD~:t Eu ,d~ delle sendo-lb.es mais faciI. e menos doloroso~
~a~tar aqm ~angmen~ as miOhas. ldea~ moner todo o seu gado em continuas sêtas do que
e~ todo ()~~ par.l "m. ~~ qu~ es-~ a, uma negociação que só lhes da~ tIa
teJ8.capu; mas a nuolia sande está mU!.ccamuna~ balho. e ,preJuizo. Substituio-se a e...<::te tlorecente
~ ·tanto~ todo este ma passado nao. pude 'VU' ~erCl~ ~e decahio inteiramente, \) da plan_
aJlssemblea. Portanto se nem li,~ea ganha. taçao do aIgOdào, enmo desconhecido na provincia'
nem auelO. estar doonte, quero CUldar do meu. e \) resultado fui que as terras que mo destinada~
melhoram~to com que ~pre. ~ ganha alguma pela n~tureza para po\'os simplesmente pastores
oo~c:a., pOlS é quando p<k'lSO sernr com o pouco passarao' li tomar um novo aspecto adapt:l.do a~
quesa.. . povos lavradores; começou-se portanto a despir das
, oSa. ~"TE propox se dena ir á com- poucas an-ores frondo..c:as qlle refrigeraVào seus
missãodepoderesparadaroseuparecer.-Vence~--egados. abrindo-se em immensos lOcados para li
que sim. planta~ào d~ algodào ; tornou-se poreste melO cada
, O. SR. CuNEm~: - Eu fiz um.a indicação qae Tez maIs ar~da, e sell~ gados desabrigad~ monião.

t.em por fim remediar os males causados pelos im- e morrem ,au:"da coDSldera\'elmeute debauo de um
postos nos generos da primeira. necessidade, quando sol ardentissimo.
taes impostos se podem bem sapprir por outros Dadas que sejão proridencias salutares a este reg
como na mesma indicação aponto; eu considero peito diminuindo quanto fór possivel aqueDe terri
o seu. objecto importante; mas tendo sido dada vel tributo os negociadores de gados \'OltlU'áõ de
por diversas \'ezes pua a ordem do dia, ainda novo ãquelle trafico mais apropriado ãs'suas incli~
nào foi dL"Cutida. Eu requeiro a V. Ex. que pro- nações: replantaràõ seus campos d'arvoreslObustas
p~nba á assemblêa se tem lUocr.lr agora' a sua pOllpar.íÕ as vidas das que ainda reslão; e cedo tor:
discuss3.o. n~remos a \'ar t1orec~r aqueUe prodigioso commer
... O SR, PnES1DENTS: -Esta indicação tem sido etO das carnes) de ma~s d.adas com o ~o algodão em

dcda pnraa ordem do dia sete vezes; a assemblêa. s«:us termos, e a prol'meta a ~zar amda daqueUes
decidírá se deve entrar em discussão. -Decidiu-se dl~S.venlUrosos, que em Slla mfancia fizerão a sua
que sim. fehcldade.

O SR. SECl\ET.\l\tO fez ü leitura della (Veja-se a O .SI\..rJonESUM.~:- Ell acho conveniente a
sessão de 1 do corrente.) , prol'ldenCla1 mas nao ~onvenho em que se peçào

O SR. MUNIZ T.lVAnES:- Eu julgo que não póde 110 governo lDfor!U~çüesJá se ~~ pedi~ão sobre todos
haver a menor dim.culdade em se pedirem informa- os ramos de ~dmlUlstraÇ;l.\o pubuca, e e desnecessari~
~ llO governo. .' lornar li. pedll~s, d~p01S de s~ saber qlle as está
'todos os dias se pedem até de cousas bem insigni- a~ro~pl~ndo. Pare~la:me mms acertado remetter

ficantes, e não póde haver duvida em se pedirem 1l.lDdumçao á.comml~o de fazenda para que ~lla á
sobre este ~ra.vame que sofi'rem os generos que fll- Vista,das noçues,que. tiver, apres~nte um proJect~
zem a subslstencia da maior parte do povo; por de l~l para a ~xüncçao de taes lnbutos pelo modo
isso digo que se pe~o com urgeucia ao gove.rno. e qu~ Julg~ mll.ls.acertado~ . .
que ogov~rn.o asexlJa. tambem com urgenclol não ?~ pedirmos l!lfor~açues ao gOl'erno eUe ha de
só da. Bahia, como faUa a indicacão, mas de todas eltlgll-as da Bahia, e Isto leva. um lempo immenso'
as provindas; porque as considero em iguaes clr- provnvelmen(~ não teremos negocio decidido e~
cumstancias; depois de termos as informações ve- menos de seis mezes.. e en~~tant.o vão os povos
remos' o que será melhor fazer. ~off~ndo o peso. das lmp.oslçoes. Não me parece

O SR. CARNEIRO: - As CÔrtes de Lisboa tambem ISto JU~lo, e por ISSO fiz â mdlcação do Sr. Carneiro
mandarãoalliviar estes .gene~s de tributos; nós a segumte emenda ~ue .vou.mandar ~ mesa. .
devemos fazer o mesmo,: com li. dlfferença porém que « Proponho que a mdlcaçao do Sr. Francisco Car
as Côrtes fizarão sem meditar, sem preceder exame neiro vá lÍ commissão para que eUa, podendo, ou
e nós devemos'ver o que se ha de substituir. co~sultando as informações que tem sobre o object(}

Demaisellnão peco que se verifique já a provi- de ~mp~stos, apresente ,11m p.rojecto de lei. sobre a
dencia.;peço· sómente, infor:naÇões; e com ISSO já extmcçao da_q':l~lle~ tn~utos.-O deputado, Mon-
os povos conhecem as mtençoes que temos de alli- tesuma». -Nao fOI apOiada. . .
viar d~ impostos estesgeneros. '. O SR. CARNEIRO DE CAMPOS::- Não SOIl amigo de '
'Falleina Bahia,com especialidade porque esta lIDp~StoS sobr~ g~neros da primeira. necessidade;

provincia soffreu,e talvez ainda.mesmo ag~ra estará. atac~o com força l.gual o pobr~, e o riCO, e as vezes'
S9~Iido' fome . pelas circumstancias em que .se· atac.a~ o pobre maIS do, que, o nco, ~~~razão lie suas
achou'; mas cQmo,se quer Pat:a as outras porque se famlllas; ~as nll~ca serei de OpmHI.O quando se
jUlga urgente a respeito de todas, concordo de boa-' tratai' de tirar um Imposto. que,se toque este objecto
mente que as~im se faça. .. ".:. de leve porque merece mUlta clrcumspecção.
" O SR. COSTA: BARROS: -Peço que quando se hou- . Eu con~~nho que se faça essa II?-udança de impos~

v.eremde ,pedir estas informaçõe~, s~ja com a maior tos, mas nau cortemos.o ~Ó gordlO com a espada de
urgencia;poisquea minhaproVlnCla <{ue e!aa qUe Alexandre. A commlssao ~e .fazenda, bem que
mais' abundava, neste. generode. negocIo, digo. das composta de membros de mwtas luzes, como hade
cames charqueadas, a p()nto de al~ as mandar parasefi.l' dados deci~ircousa algnma '/ ,
as provinclas.do'sul, bem conhecidas por carnes do .Em um paiz tão' extenso, e onde até agora se des:':'
Ceará, não e~?rtajá hoje urn~ sóSumac~ com ~ste presou sempre a estalistica do pa}z, ~orqüe ~ste era'
ramo de negocIo; consequ.enC1a .do exorbitante lm-, o, c?_stume er~ado dos nossos ll.rlmel~os paiS, que
})9stosobre as.cal'nes, vmdo Il pagar-se por cada V1VlaO sem CUidados no quemms d~Vlll ~erecer os
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'Séu~~des"elos. «IUlO de re~'e $e ~a \ie:Sll-pprinli!: taniomais mêadmil'OdêqueJst6Séproponlmqoàlltcl
um Imposto) sem. ~r onde eRa fiéarãma~s bem as- é l'eeen!e·oCllSo. de eU·l'eqUerer·qúe ~pediss€min
sentada~ ,.,. :.. '.. . ' funna~ geraes!e assentar-se:~eisso';nàO·'\.inba:
T~os.~~ oo~!> prnl.Clpto·reco~ecJ.do eJ!l eeo- lúgar~ po!!tUe's~lanótaf'dénegligenle-ô';gO-rerÍf();

noml;'!, polttica. que qualquer a~teraça() em trIbutos quando elle salna'cumpnr nem' CODHI.S 'Suas'()b'r~';'
prodtU: resultados considera~s~ portanto ~m se l;:Ões';-: até se me disse qUe·era.:--atacàl'.a:honrã".d6 '
saber de cada· unta das prov~nclas., quaes ~(). os go~o>:aoqUerespondi'liié nàoera'ataCátaho'íttâ
.artigos a que P'ide -eas..<:ar-..~ o Imposto suppr~mldo do g'Overno;,maS'firmara·honra daassemblea;Colil~
s~ria conveniente ~ao pôr a mào neste negoCIo, se entào~e me-~spondeli.!lssi.m)e·agóra·se 'quér fazet
nao- qu,e~.mQS 'legl.slar na mêa~ e fazer cousa_ tom. I'Hn~mo.que eul'eq,uena t' '. ..,',."
que põdemos perder onoSS\) Cl'edIto moral.' Peçao-se Nao set;oquese! é quecadàum'estã promptó<aI
infomia!}ÕeS e m.uito en~tas. ~e: -quem ,fique por sercont!adictorio quandoisso lheconvém. Portanto";
eUas ~pon~vel, co~o sao aSJunta~ elas mesmas SI'':p~dente.. ~se~dG,~udçll)ara quando se trataI'
provinClas.' porque nUlo<Pllem melhor pt!de saber do obJecto,-~:dlrel,queo' estado do Brasil nãoestã:

, quaes ~o o:s generosque melh!lr soffreráõ lmp()stos~ tão m~ngoad.o como se diz; e se está, nós odevemos
e depOIS deliberaremos.' ~te e o meu parecer. rem~41ar, s~Ja como rÓI:; c?rte,.s~ porondeseCOl'~;

Por dar a hora, reque':,&'ao ?-lgnns ~~. deputa~os eu nao tenho medo d~ o dIzer. pade~ qu,~m .paà.e~
que se prorogasse a ses~o ale se decufu a ~aterIa; cer, :co~tantl) quenao, p'a,d~ o pão, nem a car.rie~
,e.-consultada a assemblea resolvell que contmuasse Julgando-se a materia diScutida,_ propôz o Sr~:
a discussão. ' presi,de~te se deVia {)edir-seinfol'maçõ~sao governo','

O'Sa. MO~"1$Sml.\:- Sr. presidente:'Eu não ~v.enceu-sequeSJ.m ....' ,'.: " ",;' ,
penso que o nosso paiz seja tão pobre, que não che-: .O SR", 'PRESIDEnE, assignou para a'ordem do dia:
guein as rendaS para as despezas, um:l vez :que se 1.0 O parecer sobre afórma, de diséutir aconsti.
s\l~primãoéstes impostos. ,., . tuição: 2.° A tabclla das leis: 3.°0 projeclo delei.
, EstOll persuadido qu,e p.ara as essencia~s,~ara sobre acreaçào de universidades. . '. "
sustent~o~ a nossa dignIdade c!,mo naçao liv;e Levantou-'Se, a sessão ás 2 horas e um quarto.-
temos dtn!lelro; agOra para, con.tinuar nas de ~1l..O Lui; 'José ele CartaUlo il Mcllv secretario.,. .'
desse antIgo systema~ como nao temos preCisão "
desse luxo, pouco importa que para isso não cheguC';
e ainda assim talvez que cliegasse. .

Em todos os Estados as despezas são filhas das -SesS4o .,mtliS'Cie Setemrtri'o de1iSeS
circumstancias, e quando se trata de sustentar o que ..
,é essencial em ,uma nação para se lr;l.tar segundo a pnEsInENcl~ '~.O SR. B.\Q.\O DE SANTO All,URO

sua eathegoria, como nação livre, sempre: ,na - Reunidos osSrs. deputados' pelas' 10 hóríls 'aà:
dinheiro; e o Br:lsil tem suIDcientes. meio~. para as manhã, fez-se a cha~!ld!!.t a !lchaz:.ii()-'sepresentes'71~
suas despezas rt'.àes. Com o falso principio da nossa Calla~do 'co~ ,causa,os ;:,rs:'M:~ns ~astos,~ra1;ljo
pobreza ,,"i muitas vezes argllmentar para ,perslla- Gondlm;. Migllel.Cálmon, AraUJoVlannaJ"Sllvelra
dir que () Brasil não podia ~r independente, affi.r,.. Mendonça, e sem' eUa osSrs. Ferreira lI'Í'ànça~ e
manâo-se qlle nào tinha a tiqueza suffi~iente para Henriqlles deRez~nde.· ',. :'
sustentar °seu lugar entre as outras nações ~ mas ()SR. Pl\'ESInE~":E decl3.E0u aberta ~ ses~ão, e llda
seria facil de. mostrar que bem póde 'fazer' fa~e às a acta da antecedente. fOI approv~da com u~a pe-,
despczas essenciaes. '. '. ' .', . quena emenda. . ,,'

Se com etreito o imposto de que se trata era In- .,' , ." . . ,
-dispensavel para sustentar taes despezàs, entàopóde O SR. SECRETARIO, MACIEL DA COSTAleu '~"seguiníé
app1icar-se sobre objectos de lIlXO, ll.ue .sã!> )m- offi~io do ministro de estado dos negocios do Im-
ni~n?os,.e po!iem soffrer o peso. d~sta llDpOS~çaO, e, p~mo~. , , __ : ,_,',. - ':.. '.
alllVlem-se os generos de prunetra necessIdade;. «lllm.eExm.Sr.-Tendo-meV.Ex:diri~do,em
ponhâ-se pol'exemplo sobre aguardentes'.lJue ê 'data.delOdeSetelnbr.o corrente,: um OfilClo.com
genero de .1UXO;SOD1'!'l tabaco, seges, cadell'l~as:mumc~n~o-me: para ser presente a Su~ :l'~agestade
l.que na mmba terra.e luxo famoso) e ?utras cousas' II;Ilpe~la1 que a '.assembléa geralconstttumte ele-,
semelhantes; se. assim·se fiz_esse serIa bom; mas 'gJ.s~atlva ~nten~la_ q~e no..caso !le es~.ar o Inarec~al
nunca, Sr. presidé?te,_sobre pa~ nem carn~; p0!!Iue LUIZ Paulino d~Oliv~lraPmto da~F~ança.r.ealli:iente,
são generos da prImeIra necesslda~e.: .. Nao s71e~ :do,e~lte" podesseo'g().verno;per~l~ll'o:s,eu ~es.eIIl'"

que a minha proposta tende a preClJlltar a·delibera. 'b..a.~que par..a.ü n.de IIl:elh.... ,or.co.~.'lesse,.t~rib:... od.e p.ar...

cio da assembléa, nunca tal pretendI, e entendo que1iclf'ara V. E;. pa~ac~ilhecunentoda Il\eSDla as:.:
nem as .minhas palavras ~xprimirào_~al ~ensam~n~o, sem~léa' g~rallqu~' o'D!:,.A~a,róBll.pt.i~'pereir~
. Disse que fosse remettldo o negocIO a commlSsao teveôrde':J:r,â.e lrh9nt~m ábor~o,li~be'rgánt'i~'por""'

, propriapara dar oseuJ)arecerõ POrqU.6 supp()nho ql:le, tllg~ez Tre::e .~.''. "M.aw.., , eXaIn1.n,a.r..',0. ~st.a.,.d,o.. :.d.e.·.m..'o:=
.a cotillI1lssão de fazenda estã munIda de conhecl- , l~stla do refendo 'marechal; e tendo,';'o com effeit'o'
menlos sumcien.t~s para ~juizar_uest~ mater~a; ~ra,~ achado de cam'a, e notádo'_~~é·to~ós'o_sJn~ollÍlÍ?-odos;'

·ao menos;p~l~ ~mmha ~oglca! naO veJo q,ue !sto, In- q;ue actualmente ,so,ff~e saO effelt?~ 'maIS ou,menoS"
duza preclplclO de dehberllÇ80 sobre es~~ obJecto•. , . c.onstante~' do enJflo,'.e\ t~omll.lS' qu~to el:le tem.

,Se a commissão,se achar com. s,uffiClentes luzes sido' ~o~tmuado;, erecahi~do'em umaconstztuiçào'
apresenta. á asse.mbléll;,oseu ~al'ecer, ,al!-s~m~lêa do~ntla" c0I!l? a ·do.n1enClO~ad~'rtlll.rechàl,':qlieha:
toma-o e~ consldera~llo, e deliberl!-;'e se n~o .tIver ~UltoS' annas pa~~~e'.d:yspepsla~e b~mdptysescbro__ '

-Qs .conheCiment,os preCISOS, pede as lDformaçoes ~ue nIC~s, -sen40. por ISSO a',mudanÇ8-do;l~ea'1l)'remêdio~
julgar, necê~sana:s. Quer~rpor~m •. ~ Sr~,', ptrnel~, mal~ ailropnadoa 'melhoraro,seu es~ado"'::I;' , ",.;, ,
-que, antes de tudo.se peçao as znformaçoes é mUlto .. (( Houve, Sua' 1\lagestade'.~lmpenal:por bem'or'"
estranhopar.a mun; é querer que aa~semb.léa se den~·:o. 'seu de.!>embarque,o ':qual se '~,ffeetuoll.'
.arrede da mlU'cha geral que sempre tem segUidore' hontem pelas seis horas e 'mela::da;.'tarde;''Vindo'



acompanhado para tem por~~meial de~:arÜlb~ se;~ iSto que n~rev.iSão, 5eJlppareceraIg:umafalha
a'cesta fim. ~pressamente ~Vlado. e c~ndUZl.dc p~a. se póde.:reme:dl~,__ mas eu não. o entendo assim";'
easa:t\e ~;~u.' .~\l.1?-b.ado.. d~ba~ad()r. !.ntoDl~ porque arommISsao ·ja1la exl'ressamente de:absur-,
Garc~,~toàeJ{âdu~,o~de :s~~~!ía.! tE:nd<r.se dos ·oU contradiccões·.manifestas;. e'p()rtanto-sõ
~~~ ~t,?preY1amente"~~~~();;~o n:umstroe.se-, n~tes caso~ sepóde·adrnittir reforma. Qual é: pois~o
~~.'...tari.....~ .de, ~taao 405. :n~~.~o,S.d.~q~ue.rr~p~a que melo., de e.Vltartaes. males! Creio qu.e nã.o,.pÓd.e se.e
Q,tl~~',debll~o .~a;~oD:!em~nte ~ut~a,eVltan.dÓ:- outro ~enào u~a 2~discu:'.São~, . '.. ' ,,;; .. ;:
Th..~ ~.comm,umcaQao ~m pessoas es~Dh~~a.sua ia,,; .Eu eonve~ bem em que não.tem.lugarapr~meira,
mili.a.DeU'sgu~~a ,.,~~.l?a~()?,~~~~e~~tem~t,Q do ,nosso,reglment~, '{A)lq\l~nã& sei Q~a nação
de l~,~. J~ ;~"'!i. ,Carnetro ·.dê G.a1n1!0s.-:-: supporia. de nós se entrassemõs em debate sobre as.
Sr. João,Se~erlano .MaCIel da COsta».-Fi~ou a as-vantagens 011 des!ant%o-ensd'umaronstituiçã'o,;mas
~tllbléaln~lra<i~~ '. " '. ..' .a s~nndae .tercell'ame,parecem indispensaveis.oDe
~,o.!.l?-~o ~r. s~tarl()deu~~de umap~rtí- senao. re~ltaremnemapprovaremna2~,discussão

ç:paçao' .d~m.0l~Ua do Sr~AraUJo '\lanna.- FICOU os artigos debatidos .tira-se agrande utilidade de se'
a~embl~~ lntell'ada. '.':.' '.' '~poderpe~~elhorS()breas fat.ôes ,dadàs:e <)uviõ~s,
..Passou-se á ordem·do dia, e ~ntro~ eIlldi.scussao e assentar JUIZO mais seguro para votar de.finitiva~

l? p~ec~:.sobre. omodo de se_discutIr ()' pl'OJecto .de mente so~reelles, o guenão. succederia .votando
constlttuçaO, adl~do ~a' sessao anlecedente com a logo segmdamente ã dIscussão primeira sobre a
émend~ do Sr~ VergueIrO. , .. . materia~ "
_0 SR~. ROpRI~l:lÊS DE CAR.VALHQ:'~IEu creio. ClUe '. Nã?' ,!ejo ou~ro !Ueio a seguir ·se queremos que a
eS~)llos ~s~do,t.e~po ~om cousas.supe:rn~as. l,Tm. constltulçã,()~a digna desta assembléa,compl)ndti
co.dlgQ,.,nao ,póde (hscu~ll:~s~ como u~ p~lecto.·de um .todo uniforme, e coherente· em: todas as 'Sllas.
leI. Como.havemos segu!X com aC()nstlt~IÇ~~.o, ~e- parte~ Com os principios geraes que se t.omarão para,
t~od5l ma~ado no~~mento'l Na. prlm~lra'. dlS,:, hases' '!leste:' ed!ficio, ,6 àté'confonne á opinião geral
cus~a() trata..s~da utilidade o;u,desconvenlenC13, ~o da naçao"motIvo este. sllfficiente pàrá eu volar
pl'QJecto, e.acaso dev~remosn~s, porque iil.zemos se~pre' firme :pela 2:l discussão, 'em· que.se debate
1S~ ~o~ _~lqu~r pro!e~to, faze-:lo tamb~m Mma. ar.bgo .por artigo, e'se:pa~seá terceira na CQn1or-
constltwçao? I:!~veretIlos por ~en~ura !lrgumentarmldadedo que marca o regunenLo.. . "
sob~ a s~util\~ade,ComoselSto,f?ss~'~P0':lto" O·.S1\. MUNiz TAVARES~-{Nãoo . ouvirão os'
dUVIdoso, e ~s~tem(lo cOIIl uma ~scu~aosópor tachigraphos). '. '.'

,mera formalIdade'l'Crélo que se o pratlcassemos' . ,.... ", "
se"rill um neto irrisori<j;'· ' ....' .... . ~ SR.. ÁJ(ll~DA. MA~HA?O: "'"': Requerer madureza

Acho portanloque'4e ,suallatureza'é'inadmis,,: e..cll"Cumspecçao nas delíber~çoes egeralml:ute tal"',
s'i'rel. áquelle inethOdó~ e pçr isso~;.1o.t.:m~o,.POl'dUa,s' 1an.do, pruden.t6 e. n~cessan.o, mas,. qU~I!do, p~lo
discussões, cQnformo-me com aOplnlaO do 'Sr:Ver- D!eth0d:0 quelse ~Pbli~8;, ,e.ssa !pad~~a 6 lllusl?n!l,
güeiró~: na parte' em que quer ,,!uese va'tedigmdoo nao. veJopllra q~re .~ .aslJ,"Va..:E :preclsa~~nte o que.
que se fôr vencendo, mascn~endo que. ~evei'á,'Íal'ar ~contece, pond~-s~ _e!'I1 .'Pr~tIc~a !eSp~lto do p~;
cada Sr. deputado du~s ye~es. sóment~ a cada artigo.' )e~t? da const~U1çaoa.!óIma ~e discutIr o~ outros ..
Seguindo estes prmClplos" forlIleluma emenda pf.oJectoso. A ~ .discussao ~!U.porfim~vefl~ua.rse
do theor seguinte: \ . e()nvé~()u nao <? q,ue se lYt{\-e\)e ~ ass~m\)1ea, e é
-' . . ... 'Cc EMENDA: claro .que t~ndo Sido o fim.- p!l.!Delr? ~a ~ossa con~
. .. ,I., voca~ao:o f~rmar. acon~t~tUlça.o,..dlscutiE.a~orase

.(( Proponho ttuehajão duas discussões no projecto elIa e utilserIa põrem 4un4a. o ql1e a naçao mteira
de .constituição~ redigindo-se na, lI!; discussão' ,o. que r~con~e.cepo~ cert0~ 'portl!:J?t~ peloqlie perteneeá 111
se ror vencendo,. como propoãe oSr.Vergueiro, ial"" discussã.o creiO qu~ .todos,c~n~ordão que não pode
\andG.,eada um dos Srs. de-Plltados dllas T(ezes·a,cada ter~ugar. P~ssan~o á: 3a) dire~ com. franqueza que
artigo emcada:ulDadas,dlscllssõeso~Rodrigues de quem oa propgeollia.~ coznpouca attençãoparaà
Ca7'1lalholl.:.....Foiilpoiada., ...'.. '. mater1aqueestátratando: ... ·· ,. '. .:
,:'0 'SR. :MO:'lTEStl~U:;-Eu' já·h<lntem. qtlidaUar O regimento.diz quena·3liâisêussàosêháde'de.:.
contra o pa~cer da eominissõ.~ com ~qual não pó~so b~tera doutrina ~~ globo;: ora' ~u'de~ejo que sê me:'
de íórma alguma conformar-me. ObJectos -de 'mudo dIga' onde está a cabeça. feliz. que'tem presente todO"
menor monta ~niO$ nós semp-re tratado' eom roda a oprojecto para filláxsobre elIe com-conheCilnellto'
eonsideraCão passivel;' 'equandose apresenta este,. de todas as suas putes e das' relações queli'gãd Umas
o maior de toâos os que tem ofTerecido á, delibera- ás outras; e chegar'em seu discurso'a tirara]gun:iâ'
çãodesta assembléa, pretende-se que seja debatido conclUsão geraL ' ". .' .':." '. .,'
em"umà SÓ discuSsão, e que apenasdep,ois possase~ ,Nos. oút.~os'~tojeçt~s~,iqÍl~qo terHm~s.~edºu~~
reviSto 'para .s~corrigir aIgum absu~dQ, ou'.emend,ar ou tres artIgos, Ja os nossos dISCurSOS. se nao,tefere'm .
a1g~mal)a\a....ra:t" ... , . . .' ,I á. tQtalj,dade, ..do.projéCtq~"'c.Iüíi.nto ritaislia COl1S~i;;;
·.Não l?ÔSSO con~. Sr. presidenl~ : de se a:ppro'V~r tituiçã9.! ~() mais .in1e ;'se podei'i~ fazllr.seria; ..e~ta:_;
·ou re'goltar'cada'artigo;lP~o' na~ll discussão-t:pó.dem belecendo duas dlscussóes, o'seguir-se' asegttrida':
1'6'su.1tar ;gr~'Vés~nconve!!le~~S, pódetalvez s~ece~ immediat~Dlente., á: .prim,e,i!a,en;t, ~aqa. ,ca~itulo: óü"
d-erqué nso sala: constltUlçao) mas:uma man~a de secção, poisde:outro I1lodo el;mposS1'VelpoIis~ivai'ás ,
retaUios:'·.. '.. , I .,: , ...... I :' : ,. ídéas de rel~ção ,entre (js.ar~;gos, e a,ii:Jda. aS$i~querr('

'Diz-s6';que ':cada lÚ1l ~doS' Srs; deputados deve ter sabe .·.como sera:em capitulo dl;l.muit9sartigos:t.EÚ:>.
sempre ;~eni:: vista, quando,votar:.o·todo da 'constL- não seicomo·se olhacom indi{ferença para <> imriiens'ó:
tiliçãó!' parâ"i'i" sempre d'accoroo ·-com os 'principios tempo que. yamos .gastar'coní.se'inéIliàrite; iIletli<iqd'.'
-capitaes;" mas .perguntQ el1 poae~á .qualquer presar- que· de :na~aiserve,a nã()ser.p.l1;rátáJ;a:r:~~p~cienCi~.:
se de estar. sempre comessaapurada:attenc;.ão '{,·Pela dos po,,~~, qu,e.~r,0Javelm~nte se;E!~fadarãoo ~.~';I;>
minha .pà1't~. não possopromette:;.lo"e creIO.que os , A 'naçao brazI1elra :p'~ClS~ m':lltod,e.cqns~.ltuwao(.!;
cutrossenhores'êstarão no 'mesmo caso.: Responde-,' e por· este mo4Q.: aCl.l1l. est~temos coUados t~ElS Qll..,:'

, " . ... . .. • - • -' ~ , •• ' , ',' .' - - ~> .<;. -'0 " ~ ,," _., '.'~;"
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qna~::anno~; e_nãosei'sé:haverá paciencizi p~ priDCípios justôs:éprofessad~s:pelospoi'os'; e,ainda
tan~o ..: Eui~!Il~iilhro ~s ~~rtes de.Portugal e~ o,conced~ndoq~e ,será~ande a dem~ra .nãojUlgo
q,l!-e-lá.sucee~eu: A c~tU1cao levana anno ~_melO, que haJa o' perIgo'que' oillustre preopniantereceia..
e'Já:to~~s grItavao que seacabasse;:que aquenao ver 'Se' P rt · 1 ._.', .. ', " .. '.' .• , '"
ea,ncIlllda:. ilota;va.;.se umaespecle.dedeses"eracã.Q: 'er:àaDJ.oo. !l..õ a naçal? sem.o~t~ava. como.deses,-
no p'ovo,()ra eu creio.:qu·e ninguem 'deseiarl quê o p~" p r se a~m?Fil' a constitwçao,-e se mo!trav.a:

. d' ·Nó .'â" . ,'~'. d algum -modom~aaa contra as cÕrtes nllQ' era
m~smo nos. succe a. sJestamosaqulha~atro<i:p' rinCI.'paI 'm'o·tiv.o·. ess'a"tar'danp.:,' ;'s' '." '",," .n>ezes' ''''''u u"~; c' :c'o"· . - 't· Z 't ' ' , , ..,-' maSlm a-"epa~
- ',v q~' m ,e nao emas. ~el o na ao a.o ;ta~o doBrasil·quelJ;l.ê era~ attribuida'e ÔutraS
m~~os agor~q.ue appar,eceu .() p~ojectode ~onsti- ,mUltas causas poderosas.' A nossa' SituaCão €'diffe::
tulÇ8.0, .econo~mos. o tempo, 'nao nos met:.am,os' ;rente • nem para nós' tem aPr'caCão· 'Ih t·
emtr:abalhos mutilm~nted~mora~os. .' .,. 'exemplo..(Nãose ouVio o:resto . ~. ,seIU~ an e,
" 'ED1'P,ortugal asdiscussoes eraomenos longas . . " .. '

porque, em regra fallarião 14deputados; e entren6s. O SR.. SOUZA l\iELLo: - Levanto-lpe para fallar
::ãomuito mais os quefallão, reina aqui uma certa contrao. parecer da co~issão emquanto elie pre~
colIÍichão de.fal1ar, como se temessem perderodireito, :ten~e estapelecer que a constituição passe por uma
de déclarara sua opinião, não fallando sobre todas s6 discussao fallan~o ,cada Sr. deputadotres vezes,
as materias, e :portanto ainda mais attenção de- e tendo á;.final a reVIsão. _ .' ,
-vemos ~e! para eVitar perdas c~nsideraveis detempo ' _As razoes ~e . tenho para.nao. esiar p~lo. pa~ecer
sem utIlidade alguma da naçao. O argumento' que sao,' o ser_man!festo q~e o bom ento dasdiscus~oese
parece de mais peso' é o que se funda na obrigacão deliberaçoes naoconslste em se fallilrnellas muitas
de darmos. áconstituição a maior perfeição possivê! ;vez~s~masem ~e .retle.ctir madurame,nte' pelos in
masnãQ seicom.on~o~ se, repara que as:constituições te~allos j e se a respeito ~e qualquer proposta,l)U
recebem essa per(elÇ8.odo decurso dos tempos. e da lelregu1;lmentar se observa0 essas formalidades de,
exper.iencia, como tem .acontecidQ,ás que conhec~.; !fiaduresa, como se acha estabelecido' no regimento
mos sem exceptuar a da Inglaterra, feita, nor assim mterno., parece que se não deve 'prescindir dellas
dizer, de. pedaços, á me,dida CI1;le se forão"'rec(lnhe- D8 discl1Ssão da le~ fllndamen~ do lmp~rio i em
cendo as alterações de que preCISava. .' "que aquelles que Dno trn?alharao ,no projecto de-;

Eis aqui em resumo 8srszõesem que se fundou a vem ter;temp~ dereQectirnos pontos, sobre. que'
cClmmissão a,que tenh!>a honra de pertencer. para rolau dl~US~O. . . ',.. ..' '
apresentaI:.o seu parecer. em que não se,adDiitte • .Alãm.distoe CODvenlente.gl1e con~orramosquanto
essa 311. dIscussão,. tia qual tenho semPre ,r~parado fÔr posslvel pal'~ que t~dos, ou quasl todos os depu
que não. apparece iaéa alguma nova, 'replsa-se o tados do Imperlo. teohao parte ne~tll Sl'!l0de. oDra,"
que se disse na segunda e gasta-se tempo sem pro- o que IlcoJ1,tecera coma segunda d1SCUSSllO; porque ",
veito. :' '..~,' ',. '~.,.. . ' pel~ tempo .della estar..ão reuni.dos nes~e n~gusto
'OSa,'CulNElllODA CtiNRA:~,Sr. presidente não ~clntQosque n03 fllltão, e se lUIlda aSSIm nao es

posSo.deii:~ ,de fazer alglimasl'etlexões sobre oqueUv~rem todos, pelo mcno.8 cs~.tárlio.se .tot1.os os'
tenho ouvido. embora. alguns Srs. deputados,se cn. meios. Voto portanto eon.tra o dit(l p~er.e adopto
fastiem '.de.me .ouVir, éu nunca me enfastio de ,ouvir li ,emenda do 5r. Vergu~U'o. ..
as suasonin'iões 'Por.mais loIigosque sejão osdis- O SR.. ANillW),\ ~ ,SU.VA:- Quando eunedi a
cu~os em-que asexp,oem, além de que. tenho obri- . nalnvra ero p~l.ra dizer o que disse o Sr•. Ântonio
gaCão de ,patenteaX'o meu modo de pensar1>e quero Carlos j e .por ISSO pOUCO fallarei. Oillustro prcopi
cumprir, com o .meu dever. Ouço.dizer que a nação D~~ sahind~, a meu verl íórll da ordem, tocou em
tem, muitos desejos de ver ultimada a constituicão, obJecto qnenao tem relacao com as discussões; mas
ninguem duvida disso ; mas tambem ninguem'ou_como'lhe foi p~rmitüdo iaUar assim, farei lambem,
vida que a constituição deve'serbaseada, na opinãio á m~sma matel'la.algumas reflexões. ' ',':, .
geral d'umpovo livre. como ,o do Brazil, direi mais , DlSse. l?~ nobre deputado' que é,preci:so. esperar
qué a nação brazileira nâQ ~e~niostra tão sofrega p~ oplnla~ de'~gumas,provincias; ~. ~~ digo !lUa
como o povo de Portugal, é malS moderadaem,seus nao ha JDms razao de. esperar, pela opmuio publ1ca
des~jos, :e, a prova acha-s~ na prudencia COm que de ~lgu!Das.. pr~vincias, âoque peI!! de todas;!'
esperou ;p~la ~chegad~ .dos seu~, deputados, e pela s~!lQO\ ~~sanoe~.e~erDJ. .c~nlielllEJe~to de.opl
apresentaçao .,d~~ J~rojecto que le:vou mezes. ", ' , Uloes,é md!Sponsavel adi~'a discussao ao projecto,
,N~o se.peILSe pOlS.~,e ell~ desespereporsegas~ porque :multo tempos,e-~de gastar até queche

taralgum·tempo,nà djscussao do que ha de fazer a gJle o voto dos padres,mestres,.e doqura e outros,
süa futura feliCÍdade 'e segurar o thro!.!o do que senhores,~a roça.. ::':. ,~..: :.'~ " ." ".,: '
escolheu para ~~u chefe; e semtempci nal) se p6de ,Na:nwor ~ted~ provm.clas nao ha llnprensas, '
consll1tar ,a,' opinião ,ge~,'"etn um territorlo tão ,e .portanto 5eraprec~~0, esper~.:quE?~8da.; camara:,
extenso como' o'13rasl1,porque, fallemos .com fran- de tabare~s dê a su,a,lliformaçao"p'Qrqu~ nao temos.

. qú.~a~ a:,ppiriiªoge~·não écertament~ .adQ~o outr? ~eIQ.. d}l'Jl?s,ce~c~rlIlos ~~",opi~ião::d~s,
d~, Jane~o"bem' que: eu supponha llQUl 'm:Ullas1?r0':m.-cla~~ .'. ..: "\..": 'r,";::,,:, >.',:.J.~-<',,,, ,:.
luzes~,.· _":"" ~~ ...' ., ',:. ..' ". ':Ora;:nestecaso.digo;eu,::que~ét!!-'es.cu,~~do·,$~rm,o~..

.~~bem naO ,lJll:ero'dizerque .pre.c~amos ver a ,representant~s·.da .nação;'comIHaesdevemo,s fazer"
0pllll.ao,.,d~ ,tod9~' .!:ls~ 'po'V!>s doB.ras~1 ;, m,as ~..do~·~' que ep.ten(lermo~,e,OiJ!l6 6z~rD1Qs .. de.VJ;l'serexe~ ,
qt1e" s~l!:l-ere fizer~o',eau~:'~o~~rn.,CO~O~Cpi'~U·· c~t~do ;,quand9, a; haQão,:XLO&'!1oroeou.ju1go~=no,~,
-u:a,9~llfl~.l~o; ~.~a, ,llno~s~. m.de"pen~lenCl;éi;.:,§;I~di&-, cap~s'Ae a:,~ep'resentari'e;: ••dé·:.:to~lU,"1po~.'a::SJ1â ....
P~Ilsav~l•.•,.,~ ..,~·~.,~:Jlll~o·.por·lSso .~e_,n8:0:)deve c0!l,stl~Ulçao;·d~sempenhemQ,l?/~s,.a:~::IiQ§$a';,cºm~,
m,e,r~~~:gr!"n~e;a~w.~ça~a d~mora ~e algun~ mezEis, tIllSSlio segund,o: os"p,od~~~,Qu~,n'(Is!,de~~;}lili~ª ~
!la "dis,cussa~ "dEl.sJ~proJ~~~~,;, ~e~o~a~e:. me não;.llR.\ C?u.,olltr(l'nãtrséia:~úpipi~o;~PJl$§emQ~ ..~g()ra:, •

.-pa!,~~e:,ser.~a<!, ~a:n:de, ..CO~~ ,~~: tem ':aquI s11ppOS~o;' a9,p~ecer.d~ C&,mmi~~o;;".,~..::! :,:,;:;,<,~;;~.~;;;,::\~ ... :-,~.:;~.,,:

:·~~&,~r~1s~~:::~~s~r~ó~~~sS~ed:~iàgd~. dri~fd~cr:::,~;:;t~~~~~;e~J~~:~,j~~~~~~f
~ •.. __,_' ." _. . , .. , _ ...." -," : _;",' ."'1...; -'.": _ .4 ", ';, ~~ ; :
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f~e.r.a.n9,ssa. obriga~o, .h~11l disc~tidas hãod~p.l<ar , .' O SR, ALENCAR: -Sr. presidente: parece"iiue é:
.~~ .materlas da,c()~stltWcaopelo metb,~~()e~ta~ele~ ~tl! eu!' <Iuerermos á.maneira dos th:eologos~'qLie
cldono mesIJ?-o parecer..~u:,sou. :po.uco a.pêl;';Xonado, ~lra9 d!l; sagrada escnptura todos os themas'paTa
de lI1ethaph!Sl~a~, e,P0r lSS?e.st<>u'.·persuaaIdo que seusdlScursos, tirar ilo nosso regimentô·norrilá.
a boa' constitUlÇ3.o e· aquella. que·()J)~VO quer ,exe- para o processo de todas as nossas deliberacões·. ','
'cutar : donde concluo que. para· ~ao ser 'o. nossa ' .O.'regimento, se~hor~s, é uma lei feita par~ re
pape~borrado!.comote!D sldo-mUI!as da Ewopa, é guIar .os casosordin!U'l0s e o andamento geral dos
p~ecIso que s.eJa' apropna~o ~o:paIz, e com an~o-' 'negoCIos da assemblea; e não p6de por isso abran
gIa aos sentllnentos e ,pnnclplOs que se :têm ar- 'ger; e menos 'regular os casos extraordinarios -F,...
;raigado geralmente nospo:vos~ta'J.l!o isto assim, que já na discussão do me;~
: Ora o projecto cuidô que está organisado segundo regImento n6s nos apartamos da doutrina, que eUe

estas'idéas'e por'consequencÍâuma discussãoeuma mesmo n?s prescrevia; vimos que aquillo era um·
rerisão 'dão temposufficieiJ.te para. maduro exame e c~so particular, que erão impossiveis tantas discuS'
prudente deliberação; muito mais sendo certo, pela Soes e por isto cingimQó.nos a uma simplesmente;
;vontade que tem 0.5 meus collegas de ~allar, <lue o agora tem~s ? !Ues!I10 caso. . '. ,.
de1late de cada artlgoha ·de levar mUlto ·tempo·: o o A constitulçao e uma obra extraordinana: não
que será,bem se póde. suppor pelos adiamentos. pó~eestat no caso dos processos ordinarios que o
continuos que tem havido em discussões de mate.. regImento .prevê e portanto é necessario tomar
l',:ias as mais insig[lifiCil,utes. '. ' , ..' ,": par~ sua discussão uma medida.tambem ~xtraordi';'

Demllis, na revis,ào,segundoo parecer,póde' .nana .ad,!ptada a este. caso particular e a nature~a
fallar-se sobre absurdos: c ou :,contradicÇões ; e. esta da ;materIa,:ue se valotrata,r; e .tanto nós temosJ~
palav.ra absurdo; tomad!1'nosen?do, lato, :d~vasto taclt~e~te .. reconli~cl~o_ Isto, que !lla~dãmos a
campo para debates, p01s,oque naoe.absurdopara camnnssao !1:ecgnstltulÇllO, que nos mdicasse um·
mim é .para outros; ,e portanto deveconsiderar":se modo de a ~l~.cutIrmos. ...' : " '
com02•. di~~!1Ssão,.ate:visã'oque se,estabeléce no .TudopOl~ que seallega com o regunentopara
pareeer.;Nãô~.hapois.incQnveniente:algum,e~ap-.este;c~s~ .na() pode l'aler e nunca fará regr.a. T~a.;.
p!ova-Io, po!que.:oã,();P.óde;h~edal~ de c9nSldera_temos Sl~ de- estabele~r~o~ um D!0do d~dlscutlr
,Çã.0. D.a.s deliber&..!t.õ..es l!-4~.1. ~.tl.ll.4o:S.8....,a.. ,:Jacu.~gade,d. e mo~o prOJecto da constlt~lç~o, e naon.os. Importe o-.JaUar ReS 'Vezes na ,chamada .d15C\1SSaO umca, em. reglmento, que nunca iOl faMpara abranger este .

; que·freqQente'n.ent~:,~~tá JdiaM:amateria;ca.1!Í0 caso~,::; ._ " ".: ' .•
mostra ae:xpel'1eIl~~~ d,1;l ~a.sJ,elD~Ma, ~h_av.eráa~s~ .A. c~~lssa~ parec~ temer um!-morosldad~ ex
lemp.o deestudilr :',a .dO,~~a' p~·falIa1.'nases~ao traor~narlana díscnssao de u~ tao :yasto.proJector
seglllnte; e 1l0rqu~P9de:~da.cJ~~a qualD;a r:en~~ó,.e P?usto nos.p!o~õe uma só dlscussao e ap~nasda
declarar. absurdo"um' 'art.iO'o'·e·' àebate'-lo' de novo' ma~s uma r~Vlsao, a emenda do Sr..'VergueIro pa..·
quandôt~í:lha·~~m.~;d~:ff~á~ ':.' :,,:··<,'~r'.:,,·'; :f:~ereses~tir-se~ do_medo. deq~e. ~ ~roject~. <le

Appro:vo.portanto o parecer porque.dá tempo sm;". .. t~ c~ Ideraçao. DaO ~aJa preclpltaçao,e porlSSO
Ç: • ". , , .... d," .,.' .... ' . ". "':i '.. • . nos.mdlca. tres dlscussoes: ambos ,os excessos me
,JJClsnte para se ~e.~~rar. ~OIU;clrcumspe~ç.a()e-,eVlt_a 'parecem viciosos Tauto será de temer· q'ue 1\ _
as demoras supeifluas a'nue'nos levarla'orem .,. .. d • , . !,are~a'. ," 'd" .. ' .: .. ,.,.~, .. ""di'''' . "'-~~ . mos preCIpita os estabelecendo uma s6 dlSCUSsaO
.II1~nto, quan o}B~te~,p:f~,C.~~~~s.)~cOpStl~lll~o,. tomo~nibem' que figuremos de DOS quererfazef
" q ~B. lU,uN!Z .T.AV~~::-S,:E~'~ec?IlP~ç,o. agr,all .. -eternos neste emprego, estabelecendotres discus-:
~~ :da_Q,br<l.'lu~,te~o~,qll~:~~~r;,~lJue ..ell~deve -sões.:Qual 'Pois será o meio desahirmos destes
~er ..~ceçmmod!lda,á)q..d~~~}l"C()~~e.s;~()~ p()vos ,do :extremos~' '. . '...
~1'liS~~pnas.. P!lJ:a., ';se.:~.R.F.:./)..;!.ar.'~l o·p.ar.. ". e,G..e!.'~~.'. c<?m.oIDl.'.s.:-.- ·.W: fàciI: deco~her.er; marchemos pelo ~eio;, 1'e-:
.sao:(c~pre _m~s~a.r.,g:q.~y.!lo' ~,~~ffig~ ..a~slm semgeItemos uma discussao. para que nos nao l.axem
a311.·,~ao ;.·,~}S,~Cl;~,:q!1~,~l~d~,nll;~~. proyadp.. de precipitados; regei~mos as tras, para não pa~
.,~~a m,ndo~ Srs·d~pu.~d9s~eIIl}?~ffi.SIeIl.~~?,ç~I!,~e- ,reQ~rm08querer etermsar este negocio; estabele
Cimen,tos .ao ,~Stado'.?~ ;.!lua~·Jlr()~llcIas'~' .op~~iao: :~3.n!-0sp()isduas disc~ssões esejão pela maneira ,que
geral ,d~~ e..po4eIl.Q..o.! ..f.a.'I~.,~... t!~.~. ~e~Els._. tl?mop.ca.slo.. ,e.s.. J.ndIca .a. Sr.. Vel'guelro na sua emenda, quoe .res.';"
p'asta,n.fie~·PB!~Jazet: as<~p.asr~p'e~o~s e o,dl?bl1-t~rtringidana _la parte, isto é, supprimida a l- dis';'
~a!~ea:.: art,l~? .:P.Wa.· .~u.~. ~n.âI .sp(~ :WJla CPllstl-' cussão .. que propõe, p6de-se muito'· bem.'combinar

.tU!Ç8.o .. t~() boa,. F~~o, perlDlto~ -a. ~qu~za huro.ana,~ ;~om aparecer da ,commissão, ampliado na 2a parte,
~~iP!'~tªeIJt~:p'ra~a.,Il:}?alls:ql1e::.eu 'I.II~ ~Il!>a~e., . isto, é, que nessa revisão haja a liberdade da sere
,m.. '. ,a!3~~.' ..n..a.o...a~:fD:lt~.,~.,:.;o..s.O; p.are.,.,.c.e.,.r.d.a '. coro.. m...Is~a.o.•.•• ,pZ:OY;l.r... ,u.~o só.. o que fàr i.ncompati_vel, e .absurdo,
~~:~~~d~~;~J~~p'q. :':~ .~~!,.~~~p,e~~~f~,?~;~de, ";' :P~~d:~~~~:~u~~~o~~~~é~~exao d~s Srs., de-
·~.'~Q:,éie~pJij,de,"P9!'tli~r;.ém~i.dignOi:1:elltteIlÇào;. '..Hajão pois 85 duas discussões :,na.la discutamos
~pe~a!-dé'~)~~~:iiyj; juJga~1.9,~iI;\~l\p~~~y~r~Ú\S ,ll~'i:j- '!lftigiJ. :p,or. artigo c~m as al~arações e e~e~~as,~que
~~~,ç~S~~Ia:S~Q;~n.~h~,~~a~.roo~~Fa .l~~J:apr';'i:j~~fferecer~m;b~Javotaçao e a.c.o~~:nssao vare
~.'.l1-ti;~,p'elo.. ·.S.i.d.:e..p~ta..d.?s. :_4a.·.. ,~.sse.~~.~.e.a..,~.~SJo.@.o.'que.• ·.WgI~.;don(l~o.proJecto de constltUlÇ3.0;. segu..D.d.o o-

. ~trat;a,R:ll:,d~~~~J::',~·cOlI1. ,!-q~Iiêtl91lÇa~,perdeu:-.~.e voto· da mal~na. da a~semblé~; mas'sero. que' essa
ijeJõ,tlCJ:O: resp.eno' quê' 'lhe"era::dendo:c0!D()!epre;..· .mesma matena, Já aSSIm venclda, tenha VIgor defi..

.·séíl~~é~..d~~)].l)o~~(f(,ialI~~a:':se~I~~!Ítei<IU~:se. ll~tivo,~n.iql1a!1to:na 211. discuss~o a· nova.votáção' lhe-
..... ~.~HtQ7ªtã..~.:W...,!à...:fi~O:P.:~.!d..~..,r.e..ID:~ô:!i.,e.p..re... ,ssa.. a...·..m.. o.?da. 'nll:o'~..eJ::o.. ~tlDl.. O \lunho' de :validade. ?a.r~ corro~o-.
d~~a,e.c~"o~t~;'P!lt}.fé!9~~:~~~:.n~t,'o1r~za~ 0eOVOf8!: o ·meu ,:oto, s~nhores~ tenho, alem'de',mui;tas
;do; JJ:r;~;d~~Jji'~l3::c~I,l~.~~lp~O':(~·: pom,équ,e. 'ra~es, que-)ã··mUlto sabIamente têm ;,~pendi:d()

.....~ã~~J?.,l.,,~'gl. ó."~.:{ ªe.~~!1_.íi~~s'.a.,es.n wa.. sa,s'.'.P~F de1o~.;"fa..l~unssrs. deputados,uma. que ~e. 'parece :.,mm.t.o
·,:g,ª~;:~~usaÍ:\as;1~I!t,Ile.. '~~Ill-m~~n!ém~J!.~: ~~.eVltãO orte.' , . ': .,' .~. .<,i: ;~';::'
.-.~ª.()'pt@'do:~p~~,qr'íiêi:~~~ssaoie'por~soque'Sr. PEeSldente: eu sou lntelramente da; op~a()'
.votópor:'elle; ~ '.": ;'., ," ,...... " .. . deum'illustre deputado, que ba poucos dIas ,disse

. o.,' " .• :" .. /-.. ,.. ;;. ,. ... .. 20 ".' .,
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~este recmtoqUe, nós riãõ, te!iip~ ~ .arbitrio ; apenas ~()bre.'és'tés~' que. não ~ foi 'possiveI .póder·.fàZ&.:.se
somós orgãos da "Vontade pubhca, ·6 esta se conhece. ohra:. alguma:~o~te semelhimte.objeelo, .petdenao..:se
'pelorurilOF ~ opinião fÜvtil~ada nos ~scriptospubU- :ponsso todo o nosso trabalho. ., . .
'cos.< ... ... c'. .... .' . • ••Ora, se istosuceédelicomiunsiníplespr~jecto,
_.Esta verdade tanto nó? j~ .arecl>nhece~os,que o que não deverá r~ultar .dacomplicação immensa
10"'0 que a commissão nos apresentou o proJecto de de emendas; que:.I!~cessariamente devemíl:pparec~r
~o~stituição, mandámos imprimir não só o nl.l:mero em cada uma das discussões da constituicão! . .
sufficiente para:os Srs.deputado~, mas lllDa gran4e Eu sinto, mas éfofçOSO confessar, q~e,~otria
copia de,exemplarespara st: dJvulgar por toda~a vontade excessiva, ou para melhor dizer cómi:i:ão
nacão ;e uma das razões malS. fortes, .que se. derao de falIar,· que ~erqos:constantemente.aqui observado
pàiaeste procedi~ento,foi que era necessarlO ou- .nem em .dous annosappare~erá sanccionada a,con
:vir a opiniãópubhca. para nos amoldarmos a eUa stituição:e~uem~es e talve~que desgraças se não
quanto fosse possivel. O mesmo pois se dànesse 2° podem segmr de tão extraordmarioretardamento !
projecto, que.~eY~rá ap~arecer d~pois da la discus-. Nem pareça excessivo O que acabei de a~anca.r
são; e entãoJa ll~O sera um proJect,?, resul~ad~ da sobre.a demora que infaUivelmente se deve segUir,
opinião' de 4: oup ~omens que f~rmao .a maIOrla da a passar o que se: pretende;· porque bem. poucas
-commissão sera SlID um proJecto, resultado da tI b - f t'
maioria da 'assembléa; então ouve-se segunda vez,re exões astão :para azer sen Ir o que disse.·
e sobre segundo trabalho a opinião publica, e d~- . O 'projecto d~ constituição contém;se'bem .me

. pois conforme. eUa teremos as nossas .ultimas deli- lembro,"2'72 artigos:· quero -supPÔrc que a discussão
berações na 2a discussão; nem será feio c que refor- de cada um delIesnos custe apenas uma sessão: eis
memos nesta discussão alguma cj)usa que tiver sido um'a~no de certo sópara"a'primeira discussão•

.approvada na 1": uma ~ai(lr _reflexão, dura~te._ o. E"verdade que tambem em uma sessão, podem\ser
tempo de um.a a outra dlSCUSSllO, a voz da oplmaoapprovadosmais artigos; mas é iguàlmente certo
publicadivagada nesse tempo, talvez nos faça que mui~os nos ?ustarãõm~isd~'duas~ talvez qua~
~onhecer ser máo aquillo que outr'ora nos pareceu tro ou clOco;oque a eX'perlencla melliormostrarã~
,bom. . Ora,'se a primeira disclisSãó 'pois tem de'levar-

Com' estas duas· dicussões parece-me. termos con- nos tanto tem:po, q:u~~o ·lião. despenderem()s 'ainda
seguido o fim, que desejamos, isto é, ~em. sermos na segl1nda; Jâ eIltaq sobrecarregada com astaes'
precipitados; nem 'tamb~m extraordinanamente emendas, additamen~s,.,suppressões"étc~·etc:?....
demorados. Comtudo se amda em al~m excesso . Tudoisto importa ô·ni~S.!JlO que dizet":temos,rióii;'
eahirroos, seja ~ ·da demora : ?-~tes ,!1adll fuçaO!0s, do stituição 'Para' dous áilIi~s ~~.hQ ,éintan.to. vamos
que haja em nossa obra prec1.llltaçao. ~ naçao n~s perceb,endo .os 2008000 téismensaes ·e·os,Iiossos .
dará desconto; 'eUa toda está convenclda da enh- constituintes á esperae:póJ:,fim.talvE!z qüê,éailsadós
dade importante da obra, que vamos a fazer; um desesperem, oque De~ tál.naop~rlÍ1i.tta.: .
tal edificlO, em que deve basear a felici~ade não só Accresce demais, que.. su.Ppostif a~'discUssão da
-da gerattão presente, como das futuras, nao póde ser .constitl1ição seja o nosso .principal fim,.. todavia
(lbra de um momento. .: existem outros objectos quasi de 19uàl monta que
. Saiba a nação, que o nosso desejo é só obrar devem ser tambem di&cu.tid!>s; "porque '8. conSti
'segundo sua vontade,e' que adoptamos as duas 'tuicão não podera jámais: marchar e"progreàir,' se
dicussões-porquetàlvez haja e~~_o a me~horoppor,. nãõ a,~entar s.obre algumas'Mor$as'in~ensa
tunidade de conh~cermos a OplnlaO .p,ubl!ca, .que em veis, á que de.veIIlils proced~r.e 'que .nos devém'cus
túdo nos deve gmar; e de ~ue eu JamaIs me apar- tar muito trabalho. Taes ·são.. entre óutras ; varias
tare!, salvo se fôr tão infeliz, que a não possa co- leis Í'egu1~entares/ .ecim,..pa~iculàridade.~a pál'W
nhecer.· '. . '. . ", dministratlva'en~ repartição 'da j~tiça:,etc. ,' ....
~ PS.R~ COSTA;ÁG_UIAR:·-Sr. presidente: quando . AjUnte~o~. á~~do i$to.,<{Uenáo:é·possive!gà:star
.a lUust~ecom~.ll1ssao., a. que tenho a honra de ·per- uma 'sessao mtel!1:\ SÓ?ll."dlf~Ussã? da con~.t~tuiçãQ,
~e.nc.er,.~o.m.o...u,p.a..f.b.ltno. de apres~ntar o parecer po.rque aatt.e.n.ça....~,fatig~-s~ d~pOl.S de. um."',mtenso
que: se .deQate, teve tambem em VIsta todas ou a ~raõalho, que .deveser.modlucadopela .vane(jade de
maior. parte' das reflexões ha pouco pon~eradas outros.objectos que.sétratão;,ãlém·d~.qhe.seria in
pelos !Io?rados' membros, qu~ me pre?ederao. E.lla. justo 9uenªq: tive~seIl1os'a"cha~àda:b~rf,da.PFo"
reflectlo Igualmente sobre os mconvementes ~e se rogaçao .para.aJeltura ~. dlscussaodos. pareceres
podião :s~guú; .f:l~.)l!:Da dema..siada. dem~ra na di~cus~ ·porq.u~ ist~préju~~!,-aJu~ti~ .q~. ~artesqu~ ,
são da constltulçao: enaofO.lsenao depoIs d~ têm 19ualmente àrrelto.a declsao dos seus negocios
~aduroexax:ne, _que Jillgou maIs. adequa~o o:exp~ ~.. pre~ençõe~: ,o. queJ,udo, :Sr.,preside~te; l!-p.gmen:,
diente. que propoe~ .. .' .' .... .. ta:ndo' ~.·1l0~sas'.liiffi.ciJl4~clElS;.fa,rá retaràar airida
_<,Que. tempo, .s~nhôr~s,.que temp? ~ã..0 consllmi- i.nai~ :a~~üs~ão :~à."Dl~~~Il·..ço~sti:t~~~'~~j:~ :': ••. :.::;.
n~os n6~ ~a ..Q.lScus~.ao da C()nstlt~lçao, se .com. FOll)olsfun~agllem;. ~?d~s '!1srazlJ~s ; que deixo
;effelto,passasse.o"que pretendem os m\lstres prep- expe~dida~~.que ~:.~omou.s~~o~Jll1gouba~~t~·,'ülria
.pinantes 'l " . ..' SÓdlSCHssao, na qual;os,Srs.:, deput8:dos~pu~e~~~~

., 'Se' s6mente· .'este parecer. nos tem .~us4!-do duas f~!ar; tres V;~Z~~!;,0 qu~; t::m·;ve.r~d~. 4:1IlIll~ ,llWt; siif.-:
sessões, quantas,em 'Verdade~ão levar~ cada uma fic1ente, .!!~~pal,m~nte·~~se~~~d.er,qu~'!l- ,tp~~:::
das discuSsões .pela maneira. que se .prolec~ ? . macon~tltulÇll.()~ao.: ~ep01.S? ~l3:y.~f.ier,ie~~~.a.:,.;r~yi~ã?
(Eu supplico. a : attenção deste :augusto recmto estaq!le ile,x:perleIl91~,~~per~t~os.t~~l,"!UIU.~:i~~V:~
páraoque atJl;l1 se tem pass!,-~o e ha PlJuco: aconte:- .custar~D;osaIgumt~mp~;. 'P~J:q~~~omo, ,n.!lo.p~ns~7
cea com o prOle.CiO. sobre o ]lllZO dos ause.nt~s,. qUoe ~os.. ~o.d.os.,d~;.~e..s.~o .•m.oa~, ~~;.po... ss.O'.'f1..!l.p'p.óp.~J;e....,.·
depóis' de, nost~r:-ri:)ubadotanto tempo, fOI ,~al a ~lsar .de,Z:~V1Sao·.aqul~\~q.~~,oqtro: S,r•.. âeputado
-CUIDusão' em que .. ficou~ pela a!luvião,!i~ emendas, Julgá quenao deve ser rensio, o que tu;4o ~,o~~.riie
additamentos, novos artl,?os e amda novas emendas tempo.' :



·-. Peri:D.itta':'se.:me,: senhores, ponderar·'"em ultimo ceremosarglimentos 'e 'razões produZídâs 'Il"à.an::..
i~gar, que nas circumstancias·aetuaes em que 'P?S tecedente; mas eticreio que isto ainda succedendo
achamos, expostos á raiva ~ furor dos nossos ml- nadaiobsta, porque o que imp.orta na 3"' dis'cussã()
migos, que não pe.rdemum s6 m0Il':lento para r.e- é saber se passa 011 .não !i.doutrina pelo conliecr
.tardar oreco~heClmenlodan~ssa,mdependenCla,. ento. qu.e ~elIa se adqllll'lu na 2"'e' pelo que Se
.nada ba ·m?-~.conducente para t~o di~oJim,. co~o --pe~~ollno'mtel'vallo desta I!ara a Ultima. . "
a: Ultimacãodonosso pacto socIal.e.qu.eeste seja DIsse um'honrado.membro que s6admittiria:.
quànto antes sà;~ccio~ado e firmado:~ ..' .:, . . . duas discllssões:seuma 'se; seguisse logo á outra no

.'. Longe de. mrm . a ldéa de pretend~r. mculcar o fi:n de cada capItulo; ~'é Justamente isto o que eu
projecto da ,coIDlDlssão de que s~u membrQ.=co:- nao~pprQvo p~rque nao quero que se ad~ttãoOu
'nheçocóm,~ura que de~e,talvezser emendâdo ,em reg~lt~m doutrinas ·sem r~pousar o esplri~o, 'qu~
alguma parte' p'ela sabed~rla deste c~ngr~sso; J:llas 'poraglt~donos ~ebatesé mcapaz de. ver a materia
por olltro lado e tambem lnnegavel, que e do nosso 'com a frzezapreClsa para 'acertar com '0 melhor~
'interesse termos qtianto antes uma constituição .e '"Igualmente me não merecem consideracão os
'isto quando mesmo ellapossa:ter algllm . defeito, exemplos de outrasnações;o que sep6de,por'exem
-porque estes· podem ser depois emendados pela ex- pIo, fazer em França Com uma s6 discussão não
periencia, que é a melhor mestra em taes materias tem lugar entre n6s; lá até facilimo é conhecer a
e, á meu ver, são males infinitamente muito' me--: opinião publica. com uma rapidez extraordinaria
nores do que aquelles que se nos podem·seguir de ;por.via da iIilpre,n~a e por'elIa se discutem f6ra os
não termos nenhuma; . . ....:: proJecto~ ~ .. medi~aque se. !lebatem. no congresso;
,'. Em vista do ponderado e de tudo qllanto ,de~:x:.o ma~. a~1 as imprensas são poucas, as provinciás
expendido, voto que passeo. parecer da commlSsao. ~Ul dl~tantes. umas d.as oUtras e sendo' pór 'issoa

O SR. VERGUEIRO:-O regimento exige tres .dis· discussao popular· mUI vagarosa, não chega a tem
'eussões para as leis.regulament~res e se o p:r:.oject,? P,o de esclarecer-nos para os nossos traball1o~. Pre
de constituição não é' menos Importante n,ao seI ClSam_os po~nto de obrar ~o~ grande CIrcum-

·porqueha de passar por uma ou quando mUlto por sl!~cçao e maiS demora, porque nao temos esses au.-
·duas. A meu ver, com mais razão deve passar pelas xihos estranhos. '. _ . . ..
:tres;pela grandeza da materia e. pela sua dllração. _Em Port~gal ~mbem é cert? .que nao h0!l:ve's~.
··Ou~o fallar em economia de tempo; mas, :Sr, pre- nao uma dlsCUSSaoj mas adV1rta,:,s~que hquvera.o
sidente, esta economia de tempohade ser bem en-b8:s~s; !I,llando_se apJ:~sen~ouo proJecto de.constl
tendida, pois para o poupat:não havemos de faz~r .tulçao .Ja esta~ao estabel~cldas e c.0I?-tra ~llas nada
uma obra defeItuosa e pnnclpalmente uma constl- .se.podla fazer, estava feIto, por aSSIm dIzer, o es-
tuição . cujas emendas depbissào degravissimas .quel~to d~quellecorpo. . ... .. . .,

•conseciuenciase'porissopreciso é que trabalhemos ,Fin~lmente, 'n6s temos necessidade de consllltà.r
com toda a circ\lIDSpecçãb,. para qllesaia com a a opinião publicajisLo é inconLestavel,porque somos

'perfeiçà? q\le ·.é.possive! sahi~. das mãos ,dos ho- .os interpret~s da vontade da. nação 'e por.ellanos
mens e ISto me parece lmposSlvel consegurr.,.se em devemos gUlaf; se firessemos uma. r.o:nstituição s.em
uma s6 discussão. Se alguns senhores receião de- ser á sua vontade, por si mesmacahida. 1:' ver

.longas grandes, eu receio o. resultado de uma obra dade que não pudemos conhecer a. opinião publica
·feitaã pressa,principaltnente. havendo uma relação d~ todas as provincias, maS nem por isso' devemos
·tão.estreita enu:etodasassuas par~es;: .. ,' .desp~e~!U'. aque,plld~rmo~alcanÇ8.!'j, o espiritodas
,'Entendo·por ISSO,. queAnecessarlo qlle a assem- :proVIDeras é mUltodüferente do da côrte e é de
':bléa :manifeste .a sua opinião sobre todos os' artigos, primeira necessidadé ~onhecel-o; não digo ,que si
sem que fiqllem venCIdos e que se form..e, com os gamos .as indiscriçõe~' dop«ifQ" .~as cuínpregu'iar-

.vencimentos um novoprojecto, para entao chegar- nos pela vontáde geral e para chegarmos ao conhe
mos á, decisão definitiva; \ '" ..,. ·.cimento.della precisamos ,do tempo que nós. dão as
- Eis aqui porque 'propuz:a---minha eI?-enda e, se .duas. discussões." .. _ ..
nena f~~loem,la discussão:~·mai.s\p~rI! conforme . Não se -pense ,comtudoqueserãoinuitode01:ora
ao reg1I?e!lt? do. que'Po~julgal-a ,IDdlspensav~lj ,dos eS,tes ao_us debat~s;pelo melhQdo que proponho
eu sou ImI~llgo d-e alteraço:s em'lelS sem gr~v~s- a:3' discussao levara pOllco-tempo.·porque tudo:'se
sima nece~sldad.ee como:anaoh~_nestecaso,cm]o- acha de novo redigido; o grande ~aru1ho é na2a,
IIle,ao reglm,ento. D,e~aI~, ellll; n.ao.p6de levar-nos ·por causa das emendas"mas depOlsda redaccão, o

-mUlto tempo ese -nmguem' qulZerfallar, melhorjmais fica mui facU.' . . . '. .~ ...
:-dâ":~eporofeita' e:"não' 'sedisI?~n'-s~ na lei. qiléetI; .:, Assim, succedeno parlanientoinglez,.que tem
'mU1todeseJo·~e~semprereslleltaqa. . _ . . .' ·as mesmas tres'discl.lssões e onde a2a é verdadeira
~'.:;.Na .2a.díscm;~a.o: n~o.deve',haver votaQao' definl~mente o campo da batalha .e a 3"' de ordinario muito
·tiva~ella d~v.~ serv:lr;'C?mO'dlz·Benth~m,.par~.pre-:rapida.'.: . . . .'.,
.s:n~Ir ~ Oplma? daasse~bléa'e,termlnara discus: .•·Sustento. pois a minha emenda, .por me.parecer
s~o de ~ada, artIgo,. depOIS de se tomarem. em con que :0' 'methodo nellaestabelecído é o que sepóde
~deraçaotodasas suas. clausl1.la~. No parlamentopratieat'seminconvenientes... ., .'::

i::ii~~e~;t~:~s:'~~~W~~~i~~à~n~~~iJ~~~;~~'.'. {)"Si;. PREsIDENri:'dec~arou ádiadà': a· discll~~ão
;irrediginâo, com'a~ e~ndas e.correcçõe~; e é, o_p~r :t~ ~ado.a. h?J:a d~lelt~ dosp'~~?~res" :,
-que eu proponho que se fa,çada~.par~·~3~,(ils-' .,~,O ~. l\[AIAllorparte .da· commlSsao de legIsla-
.<:ussão, que não será, mais que .uma reVlsao g~ral_çao, ~u ..osseglllnte~,pareceres: . •. ".'.
oíiuma: ,ultim~ 'de,'xnãó·~àl'a·,a.~oI;ieiçoaralgumas.::' .. ' ",.' v,"«PRl!iEIllP >_ '"
:d!,-s sua.s.p.arte.sev9t.aI-se defimtlva.m.ent.e,.sobr.e. a . '..'. '. " .,.. :..,." .., ";'.' "; ~ "'._'_.. "'.. ' .',\,'.
:m8teria.~'. .:,'.;"::,. '...~. ..' ... ,«,AcomIn1Ssaod~legJ.sla~o ven~Çl a.copsulLa; 'uo-:
., Já ouvlaqlll dizer que.o,reservar.a.. votaçaopara:con~e1ho da fazenda sobre o requerlmeJI;o ·~o~:.~e.,:,
.a Ultima discussão tinha o mcónvemente de esque- goclantes desta praça, que pedem'a derogaçao:a~,
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._decreto ·de}ll deD~rodoanno.:passado,na::O·S~.MACIEL 'DA CoSTA' COmo rel~nIa com
~erelaüYa.ao sequestro: sobJ;e. os bens .dos ha-:missão ;dareda~o:das·leis ~leü óseguirite' : - .

.nitilntes deAngo~ e.~phecendo po~en~Jlue· já -:., • . - ...'.... . . ..
-P:O~'º~emde·~a:MagestadeImpenaI ~·:relaxon " . '({l'ÁlÍECER ': ,~" .. '
igual sequestro· dos' bens dos habitantesdeBen- . " . ....:. . .... ' ...
guela, p~cisaque o gOverno a iDforme daresolü': . ({ Ã'commissãoencarregadadarecIaccâo dãsleis
~oquehouve sobre· tal. objectQ e .reqner por isso, tendo de .apresentara que J:e!ligiu de providencias
que se . exija. esta informa~o'da. secretaria' de es- sob~ a arrecadaçã9. dos. bens dosdefuritos e ausen

.tadocompetente.· . . .. tes, Julga não exceder os limites de suas attribuiçôes
'. «;:Paço d~.asse~bléa,:~ de Set~mb.r0 ~e1823.- _e~ representar a esta augusta asseliltléa que en
-!fJSeÂ1ÚOf/,W da Silf)aMaf.(f,.-JoseT~rada!on- DllIl~~O quanto se vence~ sobre oprojecto á vista
seca Vasconcellos.-D. NUM Eugenw .de ·LoClo......doongmal e.suasrespectIvas emendas confrontadas
JQão AntoniQ. Rodrigues de f!anJalho.-Be'f'n!l.Tào co~aacta;acha:·" ... ;. '. ;.
José da Ga'W!-.-Estevão Ribei~o de Rezemle.»-:-Re- . : «1.~ Que alei ~digida, por iningOllda em pro-

-solveu aassembléa que se -pedisse com urgeucla. Vldenclas,. parece n~o encher nem a indicação que.
se fez, nem os fins unportantes que a mesma au
~ta~~mbl~ sepropoz nestelamo interessante

« A commissão de legislacão confrontando o re- . e administraçao. .' ,
querimento de João Gonca1ves Duarte. Pereira e Cf 2.° Que a dita lei ficamancil em seu contexto e
outros credores do fallecido José Teixeira Mello, na ligação de suas pr.ovidencias; porque tendo pas
que pedem a prorogação de um. anno na adminis- sacio o art. 20 do proJecto e l° na· redacção, tal qual

.tracão dos bens do dito fallecido para se poder fazer se acha só com a emenda verbal dC! Sr. deputado

.on"ecessario .rateio e haverem elles o pagamento .Fon~eca 'Yasconcelios, a qual generalisa e EW.ende a

.para.qúe estão hab!litados co~peLentemente, com pr~VldenCl~ deUe atodo.s os cr~dores ainda que não
,as consultas do trIbunal da Junta do commercio, seJ~o subditos do Impeno, e dizendo-seno fim do
sobre ouLros requerimentos dos suprlicantes e as art~ qu~ .nos subsequentes se dcclarariaqua~s
resolucões destas de 28 de 1ulho de 1821, 26 de senao os JlllZes {l~nte quem e «:om que formali
Novembro de 1822, 8 de Fevereiro e 15 de Maio dades;demanda."'l~o os credo!es seus pagamentos;

.de 1823, todas contrarias ás pretenções dos mes- falta estaessencla! declaraçao, .porque os artigos
mos, considera estar a justiça a favor do dito re- em que aUa se fazlae. bemasslm os,das emend~s
.querimento. Porque, sendo rec.onhecidaa necessi- do ~r. d.e{lutado V~6U'..0 ~bre a mesma. materIa
dada'da requerida prorogação pelo sobredito tribu- forao reJeItados. '.' .
nal da itlnta do commercio, não só emquanto di- « 3•.0 Que estendendo-se a·providencia do ar!. 20
recta eexpressamente assim o declarou na primeira do proJecto e 10 na redacção,:aos:bens sequestrados
consulta de 21 de Julho de 1821, por accordo de aos europeus'como medida politica e consequencia
todos os deputadôs,á' E!Xçepçã~o de um, a cujo pa- do roD?PlIDento entra0 Brasil e Porlugal; em todos
recer .se co~form.ou:.a resoluça~, mas lambem em- o.:; artIgOS que-compoem e completão a redacção. e
-quanto praticou aclos e profenu 'despachos muito -sao das em.endas do SI'. deputado Vergueiro, não
'p~steriore~ á estaresoluçáo,.porque os julgãr8.. in- se faP.a m!US em tal .ma~ri~ e. todos são claramente
àigpensa-v:els a.be~ dos'~upplicante~ cred?res, amda applicüvelS ao antigoJUlZo da arrecadação das
que dep0U! lhes nao de~x~u pr.?dUZU"efielto, decla- heranças dos ~efuntos ~ "~usentes; como appare;.
rando extincta !lo .adIDll1lStraçao .~ mandando fazer cerá. de sua lelt~. A.~ Vlsta.~do que' a augUsta

:remessa para O'JUIZO daprovedona dos. defuntos e assembléa tomara a deliberaçaoque ,lhe' parecer
ausentes,'por despacho de 20 de Abril de IEl22, melhor.. ,... ... .. .'.
confirmado pelo de8:de'J'unhodomesDio anri0l.é. - «Paço.da assembléa,.10. de Setembrode. Í823.
sem'duvida que deverião ser deferidos ossupprl- João' Se'Veriano Maciel da:Costa.- Luf.% Joside
cantes não ~es obstando as disposições' dos alvarásCary;alho e Me~lo''''''.Mig;.r.elçalmO'1ô du. Fi7/, eAl
d~ 17'delunno:del'766 e 10 de~ovembrode1810, 'fIU4M.~F.ranClS~Ca'f'll.etrodeCampos•. » ,'.
que prescrevem.o praso' de dous annos para taes:. ,.: ' .. :~. .: - . .-
administrações, quando e:ristemas disposiçõe(do',' :::~'. «.;PllOiEcrO.l\.BDIGIDO:, :. '.

§ 7doalvará de 2 de:Outubrode18~1 e do outro :~ A 'assembléa <;onstitu.futeetc . decretá ~ .
'de 26 de Setembro de'1815,que admlttem' as pl'O- • - . 'o .... .: i' .. ~,;. ,...... ..
rogações nos casos de necessidade por meio das : :« Art•. ;!.•. rodos ~ECredOre.S~_de, pessoas fa1!.e
:COnsultas. ;:E portanto' a: sobredita commissão, é de' ,Clda.s,ouausentes" cnJ~s b~~esteJaoem arrecadaça9
parecerqüe'os-supplicantesestão"nas circums~ ou sequestro, ,p~Qeráo. d:emaIldar,~seu~pagamentqs
'cias ,de sarem .:deferidos, :ari.torisand~se, o gov.emo _~alquer. que.seja. a. qualidad~: e,quautld~de das: dí
para lhes conceder a prorogação pedida de)lDl ~v~~s,.'-P~S@1eosJ~ese~o~ 'as: formalidades que '
anno, sem embargo. das, resoluções em contrario; ~ê:leçlarao:Ilos:artigos s~gmntes.. o:: . '.
porter sido a priIneira sem justificadQf~4amenw -. (f A!'~.2.0 Se bouverpessoá que queirafomecer
e participarem do mesQ10 defeito asputr~s,: qlie \aIleg~çoes' ou p~ov.as em ~"!9l'da herança,othe
.tiv.~rãq'por; principiU, base.esse ,p~_eirq ~deferi~ :sourmrose~ oJmg~do '~~aéeitail..asefazeruso dellas,
mento...~., 'l". "'; " :. . . ,sopP!3na.de.te~ponsabilidade'.,.:i'" ."
_C!, }laço d~ as~el~ibléa; 1~ déSet~m~r~ .de 1~.~. .« .A,r~.~.~.o:J}iiando,a 'líetàn~fôr convlmcliIaserâ

. ]O$~Ântomo daS~l'PaMaf.(f,.~oseTe1$etra da Fon-. :condemnaâa,nas ·custas. '. . ...',' "
- .secaVcisconceZlos.-"-JoàO: Ânto1i~ RodrigueS:de Car-., .·~·.«(Ait.:~'4~o .•~., sén~ti~_; contra: a.héranca" ii~~

.'l]fJllw.-D.Nu.M -?'Ug~w.deLocw.-Berna'1'ào Jose:·terãQ, ~llJ ~xécuçãC? ~eII;l 'qiIe o,e~e'cjiíente·pr6$te
·11 ~.:;.,~#e'ptt.O Ribe:ro.de:ll,ez~de.», . . ,fiança ldo~ea arestitwr a cousavencida;:da~
_, ,Ppr:bàYEl~ .quem"fallasse C~)l~tra. .. eUeficou-.a4iado i ~ça-sera ..d~s.?nerado .nofim ,. de •.tres annos,se
~~:~~o~e.)'7. . . , _den,trod,elles::oal:f apparecer ·re~amação. .
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a .Art.. 5.0 Ficão revogados todos os regimentos, de um modo que não póde ser sanccionado. Sabiu
leis, alvarás, prQvisões e ~allSqller outras_ reso- um monstro, e_ nem outra cousa podia sahir, não
luCões que se oppuzerem ao sto nesta leI. _ tendo a COIIlIIU5São outros dados se não nuios

-:-a Paco da assembléa, 10 de tembro de l~. ~gmentos desligados, que unicamente forão Yen-
João sê-üeriarw Maciel da Cost.a._Lui:: José de cldos~ .
Can;aUw e Mello. - Miguel Calmon du Pin e Al- Nestas circumstancias parece, que não sendo
m~.-FroftciscoCaN'..eiro de. Campos. J) sanccionada a lei, como não será. deverá V. Ex.

O SR. DIAs: - Eu creio que o ultimo artigo não pôr a votos a minha antiga emenda. que então foi
passou; e póde consultar-se a acta. apoiada, pois ainda vejo a assembléa propensa ao

O
. SR. PREsIDENTE: _ Não ba duvida: não se mesmo fim ; e na verdade, Sr. presidente, não ha

outro rememo para o mal existente senão t'ste. O
venccu apezar de manifesta contradicção. primeiro projecto vai ser ultimamente r~aeitado por

O .SR. A,WRADA MACHADO: - Então isto não é insllfficien~: mas existindo o mal appliquemos-lhe
lei nem ninguem sabe o que é; parece ter sido aquelle remedio que agora conhecemos ser o unico
~a brincadeira; emfim fica sem effeito. Como que o póde curar. Então mesmo a commissão póde
forão taes vencimentos não sei; o certo é. que não examinar a legislação que fica existindo. porque
nos honrão. havendo neJla algum inconveniente, no mesmo pro-

O SR. Al'il)RADA. E S.ILVA.: -O melhor é formar jecto novo póde elie ser-remediado.
outro projecto, aproveitando o que está vencid.!>, O SR. PRESIDE~ prop_oz então se a assembléa
porque este é inteiramente manco e o seu mal nao approvava o projecto.- Foi regeilado.
tem cura. O SR. Ar.-nRADA MACHADO pediu então a palan-a e

'0 SR. DIAS: - Quando se apresentou este Plo- mandou á mesa a indicação seguinte :
jecto tivemos esperanças de vêr d~struidoeste ah~- « Proponho que se apresentem- proiectos ditre-
minavel juizo de ausentes; porem tanto se qmz b b . ~
emendar e subtilisar, que por fim estamos sem a rentes so re a a olicão do jwzo dos ausentes e plo-
lei que esperavamo~. Quizera co~tudo que não o videncias sobre as côbranças dos bens sequestrados
despresassemos inteIramente depoIs de se ter gasto aos portuguezes.-Andrada .Jllachado. D

tanto tempo a discutil-o ; parece-me que elie ainda O SR. PRESID&'"TE declarou adiada a discussão
póde ter remedio e s~rvir de alguma utilida~e ; se por dar a hora e tambem para que Soe pudesse
não ficamos som proJecto algum e as atrocIdades examinar tudo o que fosse relativo a este objecto.
continuão.. O SR. AMUIO LUlA, leu por parte da commissão

O SR. Ar.-nRADA. MAcHA.Do:-De regeitarmos este de constituição, o seguinte
não se segue que se nào possa fazer outro ; o que
nós reprovamos é este: se houver outro concebido,
em difIerentes principios, póde a assembléa tomal-o
em consideração.. (Ap.oiado.) . a A commlssao d~ con~ituicão, tomando em

conside~ção <l necessid~de de se alterar a regra
O SR. MONTEstm.~: -O que se deve fazer ag~ra é estabelecIda para os VenCImentos das materias com

voltar á' commissão para apre.sentar_ um proJeclo 46 votos, por já ter cessado o motivo que fez tomar
seu, isto .parececonforme as. lDtençoes da !1ssem- aquella resolução, é de parecer que, sem differença
bléa ; portanto não se sal?ccIOD~ este proJecto e de materias, fação-se todos os vencimentos com 52
depois tome-se em conslderaçao. a emenda do votos.
Sr. Rendon. Eu não lhe vejo outro remedio. a Paço da assembléa, lIde Setembro de 1823.-

OSR. DIAs: - Fazendo-se assim estou contente. Pedro de Araujo Lima.-Ma'll{)elFerreira da Ca
O SR.AROUCHE RmmoN: -'- Sr. presidente, desde mara.-Antonio Luiz Pereira da, Cnnha.-Fran-

o principio impugnei este projecto; porque ainda cisco Muniz Ta'Vare.~.-AntOftio Carlos Ribeiro de
nua. conhecia a enstenciado mal e que elle neces- Andrada Machado e Silva.-José Bonifacio de An-
Sitava de um remedio, conhecia· tambem que o re- drada e Silva.. » '.
medio proposto o não remediava; e quand? pare~a O SR. ANDRADA MA.CHADO: - Eu assignei este pa
remediar em parte, esse mesmo remedio trazIa recer, mas noto-lhe falta de clareza e exaccão; eu
outros inconvenientes que erão outros tantos males. direi o que entendo quando se discutir, pois é clarl)
Nã3a discussão se conheceu melhor o que acabo que fica adiado.
de proferir, porque apparecerão tàntase tão di- .. O Sil.. ARAUJO LIMA: -Eu requeiro que se dê
versas emendas, suppressões e addi~mentos, que para a ordem do dia de amanhã:
se conheceü com evidencia que o proJecto não era
remedi.o propri.o para a enfermidade: Então _eu Declarou-se adiado, na fÓI'nia do estylo,por haver

d tã quem falIasse contra elie. . . . . . .
aqui disse; que no esta o em quee.~ VIa a·ques o,
recejava que entrando nÓS em :votaç~o, o ·r~sulta~o·O SR. PRESu>ENTE designou para·a ordem do dia :
seri~ 'máo e quec~lIn ta.es dados nao ~od~a s~lr. 1.0 O parecer sobre o modo de discutir -o' pro.."
uma'bl?a obra. FOI ponsto que.el!- na 3 discussao jecto de constituicão.. ' ... _. '.
offerecl como emenda geral aopro]ect?, que ficasse . o' • - . . ..' . .'. .
absolutamente extincto ojuizo dos ausentes, ficando' 2.. A proclamaçao da assemblea aos povos do

'em seu 'vigor a legislação:anterior; porque, Sr. pre- Brasil. . '. . . '. . • .
sidente, este juizo é ,inteiramente desligado da 1e- . 3.°.0 parecer e maIS. papeIS ·re1atIvosa chegada·
gislacão: ·e11e foi feito a' favor de Portugal e c.ontradobrIguc:T1"eze de Maw~

.os ;interesse!;" do Brasil, :então: 'colonia: é hOJe um Levantou-se a ·sessãoás 2-horas da tarde.;";;' Luiz

.juizo não só inutil, mas· tambem' prejudicial ao José de Carva.lho e Mello, socretario. . -...
Brasil em favor·de nossos inimigos. Agora vemos . ",-:
apparecer o projecto, depois de sua nova redacção,
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BESOL'uCO-ES· D· &C'C'iC"lIrDT":;.. I «QoandonauItima dL"'CUSSão do projecro de
• ~~~ constituic:ão ner á mesa aIooum ~"O addicional á

?..lllA ~OSÉ ~OAQI:lJ[ cà.'üilllO DE &r!Il'OS doutrina ~venei~ eiôr apoiado na fónna do~ .
• .. menta, será apJb.-ovado pela- maioria absolnfados

IDm. e Enn. Sr.-A assemblea geraI constituinte votos, da assemi5léa. e não pelos dous tereos dos
e Iegi<:lativa do Imperio do Brasil. sendo-lhe ap~ mesm,()';, "é3\Os, ~lnO se requer }lal'a se aíterar a
sentado o projeero de constituição para o ~esmo doutrina tencida na antecedente di.<:eussão.-Q de
Imperio e desejando fazer ch~oar ao conheClIDento putado. Fraflca. »-Foi apoiada.
d~ ~aM~de este trabalho da re,-pectiva com- O SR.. A-'ÇJ)~A }hCIWJO tambem offerecen 00.
lDlSS3:0 '. nao obstante ser apenas o resultado das tra. como declaraúYa. ã do Sx. ~l:auio Lima, DOS
suas ldeas para sobre eUe d~ o congresso: se.,~ntes termos :
manda remeuer a V. F..x. o mcluso e~emplllI' para
que haja de o le.ar á presenca de Sua. Mê!$e5tade a: ~rop?nho que se entenda a. em~da C!0 S~
lmperial • .AraUJo Lima, quanto a sera ultima discussao por

• c E P ,partes, que finda a I'" discussão de um titulo. ca-
Deus guarde a "li • ~. - a~ da as...~mhlea, ':Dl pitulo, ou seCcão, volte-se logo á 2& dL"Cussão,

12 de Setembro de 1823..-Joao Secenaflo J!m:aeZ observados os inter-anos do re.,uimento. »_ Foi
da· Costa. apoiada.

PAlU o mno Julgou-se a materia discutida, e pasto á vola~O
DIm. e Enn. Sr.-A assemhléa geral constituinte o parecer. não foi approvado.

e legislati>a do Imperio do Brasil, manda partici- Propoz então o Sr. presidente a emenda do Sr.
par ao goremo que além das informações p~idas. Rodrigues de CarTalbo offerecida na sessão antece
na data de 3 do corrente. sobre as secretatIas de dente.-Foi apprornda.
estado dos ne~ios do imperia e estrangeiros, Se",nuio-se á do Sr. Anujo Lima: e julgando-se
precisa que se declare se todos os officiaes dellas prejudicada a 1" parte, passou-se â 2a com o addita
sen-em e1rectivarnente ou se alguns ha im~bi- meuto que lhe fizera o Sr. Fran~ e o Sr. presi
litados do desempenho de suas obrigações. O que dente propoz o seguinte:
V. Ex. le.ará ao eonh~cimento de Sua Magestade Nas emendas que appareeerem na ultima discus-
Imperial. são do projecto de constituição, ou nos addicionll-

Deus guarde a V. a.-Paço da assembléa. 12 men~os serão precisOs dons terços de votos!-
de Setembro del823.-JoãQ Seceriallo MacieZ da Venceu-seque não. .
Costa. Em consequencia desta decisão não propoz o Sr.

Na mesma conformidade e data ás repartições da presidente o additamento do Sr. FranÇa, por ficar
marinha. guerra e justiça. . isto na regra geral estabelecida nO regimento para

a votaCil.·O. •-4--

O SR. A.'rotuD.\ LCBmo pedio então alguns as-
Sessão em i3.de Setembro de ~82S clarecimentos sobre uma clausula de emenda do

Sr. Vergueiro, implicitamente comprehendida na
PRESU>ENCIA DO SR. BARÃo DE SANTO AHAl\O do Sr. Rodrigues de Carvalho já approvada.

Reunidos os 5rs. deputados pelas 10. horas da Depois de algum dehate o Sr. Alencar pedio a
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 69, palavra, e mandou â mesa a emenda ~"Uinte :
faltando com causa os Srs. Rodrigues VeUoso, «Proponho que as emendas que se houverem de
Martins Bastos,Ferreipi França, :\raujo Gondim, fazer na 2a discussão do projecto de constituição
Araujo Vianna, Carneuo. e Cãrnerro de CaInpos; necessitem vinte vot.ospara serem apoiadas.-.4Zefl
e sem elia os Srs. Pereira da Cunha e Ribeiro caro ~Foi apoiada.
Campos. Entrou em duvida se esta emenda deveria entrar

O SR. PREsIDE~ declarou aberta a sessão, e lida lOgo em discussão; nll\S afi:nal :venceu-se que sim.
a act.a da antecedent.efoi approvada. O SR. HEmuQUES J)E REzE.~E:-Se nós tivesse-

Por não haver expediente passou-se á ordem do mos .'cingido ao. regimento hão havia questão,- por
dia e entrou em ·discussão o parecer sobre o modo que. neUe se venceu. segundo me lembra, que nou~
de discutir oprojecto de constituição, que ncára vesse uma s6 discussão nos artigos ào regimento, e
adiado na sessão antecedente~. . . - da' constituição,porépl tudo .se tem hoje invertido.

(FaUárão sobre elie osSrs.Araujo Lima. França. e é .com dÔr que eu'Vl passar que houvessem duas
Anlkada Ma~ha4o, Yergueiro, Alencar e Monte- discussões.
suma, mas nada se ~ntendeu do que escreveu o ta- Sr~presidente:.Uma s6.discussão deste projecto
ehiprapho Possidomo.) . ba de levar se não um anno pelo menos oito ou

O SR. ARAUJO LmA mandou á mesa a emenda nove mezes,o que já é um grande mal, porque os
segumte: ..:. .:..... povos estão anciosos por verem concluidaa consti~

« ,Proponho: 1.0 . Que a ultima discussão do pro-:-. t~ção, _que. já lhes tã.tda;. agoraunindo-ee-lbe 2a

jecto da: constituiÇão :se faça por partes. .dlScussao é outro.· tanto .. tempo,. 8._é .quanto· basta: .
« 2.0 Que se apparecerem emendas que co~- para queaa$se~léa perca a OpInIaO e a força mo- .

tenDão. dontrlnariova oU: qU:~ régeitem a que jáfol r~l. E qual sera o re~ultad? '1 4-0 menos para se
. approva~ não possãoserv~ncid.as senão po~ .nao:, fazer eterna, a díSCus~o, e ~eeu.vo,~ pf'Io
!ious.J.tu~s:,~e .v.Qtos._~Ar!l'U}Q l?'T1l!Z... »- FOI additam~mtodo Sr. Alencar, haverao assunmenos-
apoiada. ,... ..... . ~menda<> e pouparemos. tempo.

()Sit•. FRANÇA .ojf~rec~u como ~ddição a esta O .Sif. VERGUEiRO- mandou á mesa a seguinte
emenda do'Sr. ArauJo Lima;-a seguinte emenda: emenda:

. ,:"(,
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

Ium:'eEXDl~ Sr.~Á a~embléakeraL cOnStituiÍlte
e legislativa do: imperiodoBr.azil,.manda partici
para0 go,:erno que, pa~~ o acerto de s.uasdeli.b~ll:-:
ções, preclsa que lhe sejao com urgenCl8 transmm..

Cf Proponho que na l~ di...~o as emendas se-I artiIbarla: existentes nesta capital fa~o o serviço
f"ao apoiadas por cinco:,r'S: d~la.dos, e na 2a por comclavm~ appareIhadas. e promptas a fazer fogo
qninze.-Vergueiro• .-FOI apolada. - ~ urgenoas occunentes. Cõnseqnentemente or-

Propoz então o Sr. presidente: Iuena este g~remo, 'l?,e V. S. iüêi!'de intimar aus
1 (> Se "",,'=4n a emenda do Sr• ..llencar.-Foi corpos de 1. e ~. _~a, que serao promptos em

. r-- 1 comparecer sem distincçao de pessoa. a depôr na
ap~s:àa. ~ a doSe. Ve.-gueiro.-Foire."aeitada. i~~ do juiz de roIa. pela lei sobre o que forem

_~ ..,.."..te comnrehendida no re!!i- mqmndos na deva..<::sa. a ~e o ~~o go~-
por se J"'o"Olr ~ ~·d· ~ manda ~er pelo referIdo muustro. - Deuo
mente. e outra prejudica a. '. guarde a -V. S. Patacio do go~no de S. Paulos

O SR. Ã:~a.UU M.\Cf:\DO pedio então a palalTa I de Setembro de l~.-CaMidoXarier de Al,
e mandou;) mesa a segumte eme~àa .. _ iileida e Sou:a.-João !kJptista da Süea Pa.<:ros.-

cc Proponho que na la ~ussao~~ constítuiçao: João Gcmçalt'es Lima.-lDin. Sr. coronel José Ioa
nst? eritaI'-se a la do Ieo"UDento, seJao as emendas quim~ de .Siqueira Leme.-Está conforme. O
ap~)lada.s por dez deDubdos.-Andrada Machado. li secretano mteIino do lroTernO João Go'nca1f:es
-Foi apoiada; e posta á '\"ota~o foi approvada. Lima. 1) .l:>, •

.Pass<:u-se á ~ parte_da ord:m1 do dia. que era a C% 2.a Constaudo a este gol"eI'llO, que a \"3.fiedade
discnssao da pIOclll!l1aça.o.aos povos do Bram. . de voluveis opiniões observadas nesta cidade, tem

Durou a dlSCU..~o ate as ~uas horas da tarde (d;l produzido entre alo--uns indhiduos da mesma uma
qu~ nada escrevemo os tachigraphos) e afinal ficou. conjuração, [lrojeetada em. opposição ás ordens de
adiada. . S. M. lmpenal; e outrosun a. escandalosa multi

.A.pezar de ~ dado a hora.. pedio a ~rra o S~. p\icidade de pasquins, e escriptos iníamat-orios
secret:at:;o MaCIel da Costa e le~ o segwnte Orna0 oppostos ás leis do reino, e :lO $Ocego publico. or~
do mUllslrO de Estado dos negoCIos da guerra. dena o mesmo go"erno da prorincia ao Sr. juiz de

«rum. e fum. Sr.-S.M. o Imperador ordena-me f6m pela lei Bento José l";!s Penteado, que passe
que eu remetia a V. Ex. para SC!' presente li assem- sem demora a proceder I.t ~:ma ~evassa, inquirindo
bléa geral ~onstituintee l~gislauva o incluso C?ffic!o ~bre os artigos referidos, I) p~edend~logo á pri
e mais pa~ls que me ennoU o governo pro\"l~0!l0 NlO d3S pessoas em quem cO~eOl\~l' \l.maior iiumero
da pronnaa de S. Pau~o, ? como ~ es~~o pOb~ICO de, ~esromunhas, ~a o que Qepre,~ara a captl1ra dos
da capital daquel1a proVUlC1a podera englr medIdas mIlitares pronl1Dclados tiOS respecuvos cllefes na
extraordinarias, deseja o governo que a mesma Córma da lei. Palacio do governo de S. Paulo, 1 de
assembléa geral constituinte e legislativa, julgmt- Setembro de 1823.-5ou:a.-Passos.-Lim::.-Está
do-o assim conveniente lbe faça constar as suas conforme. O secretario interino do governo. João
deliberacões que assignalem até qtl8 ponto deva o Gonçalres Lima. li

governo•levar taes medidas extrll.ordinarias.-Deu~ O Sa. lb:~-aIQtES DE l\EZt:-iDE :-0 governo obra
guarde a V. Ex. Paço, em 13 de Setell!bro de l~. de boa fé e de int.eUilrencia.com a assembléa. e por
-João l'ieira de Carcalho.-Sr. Joao Sevenano isso pede' o auxilio do juizo que fizennos..Parece
Maciel da Costa. II dar muito peso a este negocio, como o trata de ur-

ct OFFleIO DO GO\'ER.~O DE S. PAULO gente é preciso ver se ba necessidade de decidir isto
ct IDm. e Emt. Sr.-A variedade de voluveis hoje pro!'O~~do-se <lo bora: talv~ qualqu.er demora

o iniõss observadas nesta cidade; noticias conse- seJa .preJudlclal; e se o negocIo _deve I~ à com-
pentes de uma conjuração projectada entre alguns DllS..<:ao, peço que apresente na sessao segulDte o seu

~dividuos da mesma, em opposicão ás ordens de parecer.
S. M. Imperial; e a pouca fé qu~ merecem os cor- Con~ulta~a a as~e~bléa, del?idio_que. fos:;e t~d.o
pos de milicias facilimos de sedUZlr-~e, como tem a rem~t~do a commlSsao de legzsJaçao eJustíÇél.clvil
mostrado a experiencia, commoverao este governo e cnmmal para dar o seu parecer com urganCla.
ter em annas im toda a Doite do dia 31 de ~O'()sto O mesmo Sr. secretario deu conta que participara

roximo pas~do a limitada forca de tropas daI:! o Sr. Carneiro, que pelo motivo do fallecimento de'
triha; comprehe~dida. no .es~adrã~ de. cavaIlaria S1!-a mulher não podia c~mparecer .t;l~. ~emhléa os
commandado pelo digno capltaO Joao VIcente Pe- dias do estylo; e que Igual partlCIpaçao fizera o
reira Rangel, e destacamento de artilharia com- Sr. Carneiro de Campos por ser a mesma faIlecida
mandado -pelo benemerito sargento-mór graduado sua cunhada e sobrinha.
Bent.o Jose de Moraes. Consequentem~~te passa Ficou a assembléa inteirada.
este go,!erno ~ mandar proceder pêlo JUlZ de f?ra O S1\. PUS]bENTE assignou para a ordem do dia :
pel~. leI a precIsa devassa sobre a orgulhosa CODjU- 1.0 O.parecer da commissão de.eonstituição sobre o
ra~o, como .tambe!D conhec.er dos. autores de pas- numero indispensaveJ· de deputados para formar
qwns, e escnptos lDfamator~os que escandalosa- casa: 2.0 O projecto de constituicão.
mente perturbão osocego pubhco, na fórma demons- . . - '.'
trãda 'nelas copias inclusas, para que sendo tud,ó ~evan~u-se a sessao às 2 horas e u!D quarto~~

resente áS. M. Imperial. o mesmo august~ sen~or Lua:: Jose de Ca'1"/)alho e Mello, secretarlO.
haja:: pur- :bem mandar prover com as proVldenclas
mais do sell imperial agI<!do.-Deus guarde a V. Ex.
Palado .dogoverno da S. Paulo, 1 de Setembro de
lS23.-IllIIl.: e' 'Exm; Sr João Vieira de·Carvalbo.
-CandidoXa'Vw.de·Almeidae Sou::a.-João Bap
tista da Silvq,Passos.-João Gonçalves Lima. »

<l c6PIAS A QUE SE REFERE '0 OFJl1ClO

«1." Convém abem do serViço da nação,'e socego
publico da prôVincia, que os corpos de Cavallaria, e



Oas informações sobre a qualidade dos impostos,
seu Jlroducto pelo calculo médio dos cinco aDl10S
passados. e mOdo de cobrança, relativos aos dous
generos de primeira necessidade cames verdes e
farinha: de mandioca, declarando-se tambem se ha
outros. de exportação ou de luxo que commodamente
admiUão nova imposição que indemnise. a fazenda
publica. no todo ou em parte. do que percebe sobre
os ditos generos de primeira necessidade; e se no
caso .de ser impraticavel a nova imposição haverá
ao menos algum meio fa?! de simplificar e ~elho
rar a percepção daquelles unpostos,-.de manma que
se eVltem os vexames e o monopono. que os povos
soffrem e de que tão justamente se queixão: Para
cujo fim officiará o governo às düferentesjuntas
provisorias para que estas ministrem, e com espe
cialidade á da Bahia. as precisas instrucções, ou
vindo as juntas de ~enda~ e as suas respectivas
camaras. O fJU:e V. Ex~ levará ao conhecimento de
S. M. Impenal. Deus guarde a V. Ex. Paço da
assemblea. em 13 de Setembro de 1823.-João Se
.,erianno Maciel da Costa.

PARA. o MESMO

lllm. e Exm·. Sr.-A assembléa geral constituinte
e legislativa do Imperio do Brasil, manda parti
cipar ao governo que, para instrucção da com
IDlSSào de legislação sobre o requerimento dos ne
gociantes desta pra~, que pedirão a derogação do
decreto de 11 de Dezembro do anno passado, na
parte relativa aos sequestros dos bens dos habi~n
tas de Angola, preCIsa que o mesmo governo In
forme com urgencia qual foi a resolução que já
houve a respeito de sequestro de bens dos habI
tantes de Benguella. O que V. Ex. levará ao conhe
cimento de Sua Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex.:- Paço da assembléa, em
13 de Setembro de 1823.- João Severiano Maciel
da Costa.

SESSÃO EM 15 DE SETEMBRO DE 1823

thado :que nal:l.diseussãodo projeeto 4eeonstitui~o
s6 se admittissem emendas sendo apoiadas por dez .
deputados. Sala da assembiéa, 15 de Setembro de
1823. O deputado, Fortu1la. -Marianno CatlGI-·
~~» . " .

« Declaro que na ultima sessão quando se tratou
sobre o numero de discussões que deveria sofirer(l
projecto de constituiçào, fui concorde com o pa
recer da commissão. Paço da assembléa, 15 de Se- .
tembro de 1823. -Costa. Barros. »

lf Os abaixo assignados declarão que forão de
voto que passasse o parecer da commissão de cons
tituicào respectivamente á discussão do projecto
de cõnstituição. Paço da assembléa, 15 de. Setembro
de 1823. »-Francisco Muni: Tà.vGres.-Cavalcanti
de Lacerda.»
. O SIl. SECllETAllIO MACIEL DA COSTA deu conta de

haver recebido duas parncipacões de molestia dos
Srs. Ferreira França e Vellosõ.-Ficou a assembléa
inleirada.

O mesmo Sr. secretario leu os dons officiosse
guintes do ministro [de estado dos negocios da
guerra:

cc 111m. e Exm. Sr. - Representando o governo
provisorio.da provineiade S. Pedro do Sul a neces
sidade de se crear na vaccaria uma companhia de
sertanejos para repellir as incursões dos indios
selvagens; e ordenando-me S. M. o Imperador, que
faça eu chegar este negocio ao conhecimento da
assemblEia geral constituinte e legislativa, lÍ quem
pertence o seu deferimento, tenho a honra de diri
gir a V. Ex. aquella representação, lÍflm de ser
presenle á mesma assembléa. geral constituinte e
legislativa. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 12 de
Setembro de 1823.-João Vieira de Carvalho.
Sr. JoãoSeveriano Maciel da Costa. Ir

« Illm. e Exm. Sr.-Representando a camara da
villa de Porto-Alegre, na provineia do Rio-Grande
do Norte, á insta~ci~s do povo, e com approvação
do governo provlsono a necessidade· de se crear

" Sessão em Ui de Secembl'Ode il.823 alli um batalhüo de milicias; e ordenando-me S. M.
PRESIDENCIA DO SR. BARÃO DE SANTO AMARO o Imperador, que faça eu chegar este negocio ao

conhecimento da assembléa geral constituinte e
Reunidos os Srs. deputados pelas lO horas da legislativa, á quem pertence o seu deferimento,

manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes tenho a honra de dirigir á V. Ex. aquella repre
'71, faltando com causa J)articipadaos Srs. Rodri- sentacão, afim de ser presente á mesma assembléa
gues Velloso, Martins Bastos, Araujo Gondim, geral· constituinte e legislativa. Deus guarde a
Ferreira França, Carneiro; Carneiro de Campos, e V. Ex. Paco. em 12 de Setembro de 1823.
Ferreira Nobre. 'J oão Vieirci de Carvalho.-Sr. João Severianno Ma-

O Sr. presidente declarou aberta a sessão; e lida eieI da Costa. II . .

a acta da antecedente foi approvada. . . Ficou a assembléa inteirada; e .man"dou-se que
Vierão á mesa as seguintes declarações de voto: fossem remettidosá commissã() de guerra e ma
« Declaro que votei por uma s6 discussão e re- rinha. .... .

visão do projectode constituição, na. iórma do pa- Leu tambem um ,requerimento de José Verissimo
recer da cómmissão.~Ribei'ro de Andrada.";'An-. dos Santos promotor do juizo da physicadura mór,
drada Machado.~Rocha. - Fe'l"reiradeAraujo.- desteimperio, em que pediu a decisão de duas're
N avarro de Àbreu..:....Gama.-Silveira .Me-ndonca. presentaç?es que ~inhc:. d~rigido ao governo. e de .lá
-::..Velloso .soares~-Alvares da Silva. - Oliveira forá.o enV:lad8.s ao c.onhecunento daas~embléa.~Re-
.Mac~el.-egstfk,Aguiar.-Ga~mon Junior.__Pereira mettido á c.~mmissão de legislação. .... . ... ,
do Couto.-Alrneida e Albuquerque. » Leufinalmenta outro de João José Martins Pam..;.

« Declarépnos que na sessão de 13 do corrente plona em, que pedia· ser contemplado no decreto de
"Votamos pelo parecer da commissão de constituição perdão concedido aos,prezos·por suspeitas ou des
que estabelecia uma só discussão no projecto de conflanças.~-Remettido ácommissão: de petições.
constituição"e sua..revisão.__T/lixeira ;·âe .Gouvêa. Passou-se â ordem do dia. .Entrou· em discussão,
-Pereira de Sampaio.-Pinheiro de Oliveira.,:,,:,"" o parecer da cOmnllssão de -constituição' sobre. o .,
Acéioli;:....Ferrei'1'aBarreto. li '.,. numero de deputados para formar casa.. "... , ,

'«'iieclàroqué'naultii)la s~ssão%~de v()tocon- O SR. VERGUEJiI.O·;-Parece-me·díininuto o nu-
trmo .á indicaÇão do .Sr. deputado Andrada·' Ma..:méró que se adoptou para âs decrSoés dâassembléa,. ',. (~_.... , . , : .. . -..' '. . '), .. . - '.
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.isto é metade e mais um do numero total d:a re~re
.sentacào;é o'rdinario nas assem~léas .leg1s1 ativas
-serE".m precisos; os dous terços; e por 1SSO entendo
que de,eriamos adaptar para esta o mesmo que
vemos praticar em outras. O.ffereço a esse fini a
emenda. seguinte : .
. «Proponho que nã(\ haja sessão sem es~m
presentes os dous te~osdos deputados. Vergt~e1.ro.»

O SR.. FRANÇA. :-EIl conformo-me com o parec~r
da commissão. Quandose,convo~ou estaass.eID:blea
logo se declarou que era legisla~1va e constltumte,
e ao mesmo tempo que, comecarla as seus trabalhos
assim que tivesse reumdos 51 deputados, por ser
este numero metade e mais um do .nu~ero total;
logo tomando o numero 52 está satisfe1to; porque
é metade e mais um do numero total, e. porque
actua1mente tendo 52 temos dous terços, POlS somos
por todos 78.' Acho portanto que estando 5~ d.epu
tados na assembléa estão os nossos cons~1tUlntes

legitimamente representados i e voto por 1SS0 pelo
parecer da commissão. .

O SR. MAt\IANNO CAVALCANTl: - Sr. presIdente:
Ainda que se marcasse o numero de 51 deputados
para poder a assembléa começar os seus trabalhos,
não me parece que seja o ~umero de 5~ s~1!iciente
para o vencimento dos artIgos da cons.ltuu:;ao ql.!e
nos bade reger. O regimento diz metade e maIS
um mas Ó para pr~parar os seus trabalhos, e d.e
liberar sobre mnleruls de monor mo~ento o n~o
para decidir as constitucionaesj a lmporta~C1a
destas requer maior numero do volos e por ISSO
sou de parecer que se venciio estando pr.esentes
os dous tercos, como gerafmente se pratICa nas
outras assembléas; e om consequencia voto pela
emenda do Sr. Vergueiro.

O SR. COSTA AGUIAR :-Sr. president.e:. Levan
to-me para sustentar 0. parecer (la com!1l1ssuo; tudo
quanto ten~o ouvido dIzer, tambem fo~ tomado em
consideração llor mim, e pe.los. ~eus lllustres co1
legas da comm1ssão de constltu1çao, que afinal con
cordamos no numero de 52 deputados, por ser a me·
tadee mais um do numero tolal da nossa
representação; accresce á isto que esta conta prefaz
exactamente os dous terços, de que se lembra,.,o
Sr. Vergueiro, porque sendo n6s llctualmente 18
deputados, 52formão os referidos dous ter~os, e por
isso me parece não dever ter lugar a sua emenda.

Quanto ao que ponderou o Sr. _Marlanno de Al
buquerque, tambem me parece nao d(w~r .ser to
niadoem consideração; porque a commlssao pro
cedeu na forma .do que se vencou no art. 3S ªo
regimento, onde se diz expressamente, que se na.o
possa celebrar sessão alguma. sem estarem reum
aos metade, e mais um dos Srs. deputa~os, .0 que
tudo foi approvado ; não. se fazendo ~lh mUlto de
proposito mencão do numero determmado, porque
a nossa represéntação deve crescer talvez p/!-ra o
futuro e até porque ultimamente se determlDou,
que Matto-Grossodésse mai~um deput~do, bem
como a provincia da Bahia, pela separaçao da de
Sergipe, o que fez alterar o numero antes estabele
cid() de 100 deputàdos. . .

Accrescenta.além disto o mesmo hOllrado membro,
que o regimento quando faUa d'aquelle numero é
para preparar os' trabalhos, e deli~erar sob~e ma
terias de menor monta; eu peço hcença ao lllustre
deputado para reflectir-lhe que não sei qual é o ar
tigo á que se refere, ou que tal ordene: tenho lido
muitas vezes o regimento, tenho até notado todos

os vencimentos que se têm feito sobre os seus ar
tigos, e não posso encontrar tal determinação; ao
contrario tenho aqui sempre ouvido dizer'que o
\'encido, vencido está ; e jámais o mesmo honrado
deputado poderá mostra1." determinação, ou decisão
que apoie o que pretende avançar.

Que a assembléapóde alterar agora o que se
venceu, ninguem o duvida; mas não se deduzad'aqui
o principio estabelecido de que o vencido foi só
para preparar os trabalhos, porque tal decisão foi
O'eral: e ainda não õuyi razão alguma que me po
âesse c.onVencer da necessidade dos taes dous
terços, havendo ao contrario â favor do parecer da
commissão o exemplo de outras assembléas, que
supposto sejão compostas de grande numero, de
representantes, comtudo trabalhão ás vezes com
muito pequeno numero, em comparação do totar
dos seus membros. Resumindo pois minhas idêas,
voto para que passe o referido parecer da commis
são.

O .SR.. HENR.IQUES DE REZENllE : - No que diz o
nobre preopinante ha um engano. Eu entendo que
o numero necessario para haver sessão, é differente
do que é preciso para decidir as materias. Eu
ql1izera que os 81'S. deputados dessem as razões
porque não hão de ser necessarios ~s dous ~erços
para a votação. O decreto pâra a lnstaUaçao da
assembléa não CaUa em dous terços, porque não se
refere aos vencimentos das ma terias ; diz sómento
que bastiio 51 para se poder começar a trabalhar.
Eu tambem não quero dizer que não haia sessão
com metade e mais um do numero total, nem que
sejão precisos os dous terços, para a, discussão; o
que digo é que não seja sufficiente a presença de
metade e mais um para o vencimento de ma
terias constitucionaes, por sua grande importancia.
Este é o meu voto e por isso fiz a emenda seguinte:

cc Proponho que as matadas constitucionaes sejão
vencidas pelos dous terços dos deputados presentes.
-Henriques de Rezende. »

Sobre esta emenda se observou que a materia
era estranha á discussão; e o seu illustre autor, a.
retirou.

O SR. M.\RIANNO CAVALCANTI: - Sr. presidente:
Eu bem sei que o regimento assigna o numero de
51 para haver sessllo ; mas isto parece-me que não
deve regular para quando se trata da constituiçiio;
pois que assim como ha pouco alteramos o l'egi
mento sobre as tres discussões que ordenava nas
materias ordinarias, reduzindo-as a duas sómente
nas constitucionaes, pJrque o não alteraremos nesta
parte, e porque não procuraremos por meio de maior
numero de \'otos, a resolução mais acertada em ma
teria tão delicada? Continúo pois a apoiar a emenda
do Sr. Vergueiro, para que e~ objectos con~~itucio
naes não basle metade e malS um, mas seJao pre
cisos os dous tercos de todos os deputados.

O SR. Al\AUJÓ LIMA :-8r. presidente: Levanto-me
para tirar Uma duvida de redacção que apparece
agora. P6de entender-se que o p~rece~ da com
missão exi~e que nenhuma matena seja vencida
senão tenoo a seu favor 52 deputados, quando' a
commissão 56 quiz estabelecer que bastahaver na sala
aquelle nUlnero para se poder votar. Ofi'ereço por
isso a seguinte emenda que é de mera redacção:'

li Logo que se acharem na sala 52 deputados
possa proceder-se a votos.-Araujo Lima.»

'Como ouvi dizer que deviamos estabelecer dous
terços' dos deputados para se poder trabalhar,.
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p~rque assim se erigia~~ to~ _asassemb.léas._'i::~O.'-' SIr.: Mumz.TA:vAltES.. , :-o{;ôm~,a~'tonstitufção
direi que nos Estados-Umdos;se~~~eceu ~n~ !J40. íi~em p~ecto:~tof?Z estar ~~pro
cessidade de dous. tellJos: de pro,VIDelas, e nao ne· J~ '~ ~~~tmção, com()...~coDS~tniçãO; e até
deputados, o que e Inm diff~nte; e que ~ Ingla- pOdemos liraqá as palaYra&-pwjecto'de-paranão
terra, compondo:se ~ camara q~!? commO;Ds de _658 ~os a gastar in~tilmenteo ~mpo•

. deputados, o ordinarlO das~essoes se faz ~m~e, ,O Sit. liENaIQUES DE ~E.:-ConseITaDdo-se
40; ora note-se a ~de diff~nça que~ de 658 as:paIavras:paraoBraziL deve ser,com de; -.e que
para 50; e apezar disso ha ~o. , . rendo·lJU:.e ~ ,mude,p.ara da, é precis,odizer-projecto
, O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-:"Â: emenda do da -COnstItuíçã,O doBra.zil~ , 'c, ' ,

Sr.- Ver~eiro não declara dv~ue nume~ se hão O SR. COSou BARROs:-8r. presidente: Com esta
de. dedu~Ir os dous .te~s ; e por lSSO requeuo que pequena duvida. qtle nada vale. já lã _vão cinco
~lle o diga. S~ o roteIrO de que se ha ,de fazer minutos perdidos. Não digo, mais nada. .'
aquella:.deducçao é o numero d?s deputados pr:es~n- Propoz então-.o Sr. presi~nte'se'a ,assembléa
tes.então estamos com. o lJue Jul~ou a. commlssao, tomava em cOIlSlderacão esta materia~ edeeidiu-se
se ~ o de 104 como nao e real na? pode ter lu~ que não. ' • '"
o tuar-se os dous terços, peço ?or ISSO declaraçao. Passou-se ã leitura do preambtiIe que dii. .

O SR. VERGUElRO :-Sr. presIdente; eu vou fazer « A emblé' C7 I ·...;~te 1 ,",,1· d
a explicacão que se pede á minha emenda. Quando . ass. . a .oera co?-Sth=u. ~ e.5~ativa. o
digo douS tercos refiro-me ao numero que devem ~peno do, Bra5;lI.. dePOIS de ~r r~~grosamente
dar todas as provincias que têm mandado deputados, Implorado os a~lio.s !la Sab-:do!'!a. Dmna•. confor
-e que estão em circumstaucias de os mandar. Creio ~~fo-se ~os pnncIlHoS de.J~s~~ e ·da utilidade
que este numero anda por 90, donde se segue que g , deer ta a segumte constitwçao.» .
60 formão os dous tercos; e como somos actual- ~ ?R. FERREIRA ARAUJO :-:-A.cho que a pala~
mente 78 ainda restão 18 para as faltas; devendo reh~osamente- de~ suppnmIr-se;. ~o!que J.ulgo
advertir-se que este mesmo numero de '78 é de pre- que .lmp~o~ar os auxilios da Sabedo~a}hvina e um
sumir que augmente, porque ~s p~ovincias vão acto ~elIglOso; e portanto a proposIçaO cOIJ?o.está
mandando os seus deputados. Alem dISto não é de enunCIada, vem a se.r .~ mesmo que fazer religIOsa
-esperar que não se reunão os 60, porque estou certo mente um acto de rebgIao.
que todos fazem quanto podem para comparecer. Tambem me paFece que an~es d~ palavra con(or
Portanto, torno a dizer, pelos dous terços entendo mando-:se. se devena.pôr. a c~nJunçao e, lla~a separar
o numero 60, porque me refiro aos 90 que são os ~uas l~eas q~~ sao mtelfamen~e dIStlD~~,. a
das provincias que têm mandado deputados. lUV.O~~O da.dIvlndad~, e a adhesao aos {lrmcIplos

O SR. CAR!'l"E1RO DA CUNHA:""';' Pouco direi para' de JUS Iça..E o que dIgO na e~e~da segUInte:
não canear a assembléa. Para a decisão das ma- « SUPPrIma-~e a palavrarehg~samente eaccres
terias cõnstitucionaes julgo necessaria a presença cente-se a conJu~ção e a!1tes da. pa1a.vra ~onror
dos dous terços, não dos' que jã têm assento ne.sta mando-se.-Ferr~ra AraUJO. »-Nao fOI apOIada.
assembléa mas dos ,que devem dar todas as proVln- O SR. MAIA: - Parece-me que em lugar de se
cias do Brazil. Diz-se contra isto que p6de faltar dizer-depois de ter religiosamente implorado os
um numero grande, e portanto não se acharem auxilios da Sabedoria Divina-se substitua-iIDplo
na assembléa os dous terços; mas a isto respondo rado os auxilios da Trindade Santissima-pois que
que como a assembléa não tems6 que deliberar esta expressão é mais conforme ã r9ligião catholica
-sobre os artigos da constituição, delibera em tal romana que juramos manter, e que neste mesmo
~aso sobre outras materias de menor importancia, projecto se propõe para religião do estado; será
como até agora tem feito; pois- eu s6 exijo os ditos bom qu e nisto nos conformemos tambem com a
tercos para assumptos constit~ionaes. E' este o vontade dos povos, e com os seus usos catholicos :
sentido em que faUo. , , além disto. porque, propondo-se a ,liberdade de

Propoz então o Sr. presidende se a materia religião,- e a tolerancia de todas é preciso acautelar
estava suflicientemente discutida; e' julgando-se que os povos, em quem não é :possivel haver as
.que sim, propoz se passava o parecer da commissão idéas' desta tolerancia opposta a sua actual in
~om a, emenda de redacção do Sr. Araujo Lima, strucção e educação religIOsa, se não persuadão de
~ decidio-se que sim; ficando por consequencia que a assembléa é a primeira que quer apro-

. prejudicadas as outras emendas; , veitar-se dessa liberdade, tendo em menos conta
'., Seguiu-se a 2" parte da ordem do dia, isto é, o a religião catholica:. Portanto qaeroque façamos

prcjecto !i8 constituição.' j.a profis?ã~ deste principal mysterio da nossa fé,
.~'.L~ti-se .otitUl<?(.J:1u.e diz-projecto de constituição e .nos ClD]amOS aos ~sos dos povos nosso~ co.nsti-

, 'para' o ~Illperi~ 'do Brazil. . . tumtes. Por estas r~oes fiz a emenda.~egumte: "
:0: SR. GOMIDE:~Sr., presidente: Apresento á «..Em.l~gar .de-Implorado os. ~uxilios da;sabe

: asseÍJlbléa;umá duvída"para ella decidir se tem don~ ~lVlna-lmpl?rado o? ~uxlhos da Trmdade
-lÍ1gar,;>\'~tô'-.quo..é no titulo .do projecto. EUa a ~a~tlss~ma, Padre, FIlho, Espmto-Santo.-Maia.»-
<.-!ldópteou despreze.. ", '. ,. FOI apOiada. "
',' JUIgo.ql1eSedeVIa escrever .proJecto da consn- O SR. MUNIZ 'J;'AVARES: -Sr.presldente~ Nem

: '::tUiçà()::par~::oI.mperio ~do.Brazil,e, não-projecto to~a~.as naçõ~s, ainda ~esmo as que professão a
_,de, ~onsti.tUlçã~. Ap~eposlção,de,mar~a uma cou~~ religrao cat~ohca· apostolica·ro~a!la.têm adoptado
'.~s~ractlI. e a.:p~epoSlçãoc9~' o"artIculo, ~a:t la no prea!Ubulo de sua.s constl.tUl~es o mesmo
A~t~n~; e~::collcreto•.:ProJ.ectCl; de C,OnstI~!llçaO ,formulano' de reconhecunento a divmdade, ,origem
;sena, a- concelnda:. p~r~l1Ql' phil,osopho no gabmefe.\:de todo o ~e~~' " " '
,.Projecto :da COns~ItuIçaO da .f~"ça",de)nglaterra~ ::. A constitUlça~ francezade 91 usa (se bem me
'~40 Brazil; etc;. exprime.~aconstituiçã?p~c~rll?~b.rl?l:' nesta parte das palavras-de~aixodos
e:determinadá. qUal a nossa, A ~sginble{ld\'lCldir~.:.:.auspl~IOS .do ente supremo-. A, constItuição ,de

. . ,.. ... .
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~Hespan1J.a. d~;,.~12 aprese!lta I~ no,:principio"a '" Não posso ver tal:Projecto sem esse titulo; lo por
·'~níissão . religiOsa· da· ensteneia de·um Deus todo que prezando-nos de: ser da :religIão catholica de-
.PfM!ero..~,. trino. em .I!.~' .a~w~, e~.siÃ~LamG Yemf}S:-segn~ a !Ovgr2. do ~pcsto!o das ge!!!es-T!-r.d~
-legislado~~da SOCl~ade. ,~': ,"'-'o, ~ . ' '.'~ _' (;I que jizeraes. fareis em iWme ~ Deus; 2" porqn~

,A naçao portu.:,""lleza ou porespirito de llDItaçaO tralando-se-de io~ar.o que se diz ser Pacto Sacia!
'em tudo que.con~a'constituição hespanhola; entre o povo h~eu"o eo ~n acclamado Impe
. ou talvez por segmr' o que apparece em frente das rador,. parece. racIOnavel ~"1llr o estylo dos trata-
· suas ,leis chamâdas de LamegoLPrincipia tamhem dos. dipl(lmati~s. ,que. por.estylo das potencias da
.a sua constituição invocando a Trindade SS.:- nós christa:nd.ad~, têm aquelle. titulo com que se invoca
poz:ém posto diversifiquemos em palavras. decla- a Dens,Slgnificado .PO! ~quelle ineffavel mysterio;

.randQ só que; temos invocado religiosamente os 3" porqu~ na cons?tm~onova de Portugal se vê
:auxilios da"Sabedoria Divina. todavia ninguem nos a~ell~ titulo e se?a obJecto de grande nota e si
,poderá imputar. que d~os de ser concordes na Distra mterpretaçao do. pov~ brasilei..·o tão religioso
mesma crença'o do dogma. que explicitamente repar!1D~~ o ten:n:rse ~sendo no projecto da sua
annuncião as duas nações. de quem acabo de falIar. constituíçao vanos. a!1!gos de diJ:eito publico da.
e muito menos: qnedeinmos de ser catholicos queIl~ outra constitui!;élo e todaVIa supprimir-se o
romanos. . ' seu tItulo. ~ue deve ser commum á ambas as nacões

.Nósinvôéain'os .'os auxilios da Sabedoria Divina da mesma fe. •
cingíndo-nos aos principias ~ligiosos. que a nação Não -posso «:onsiderar supprida a dita clausula
,b~éita tem adoptado; (lpIe é o que quer dizer c.o:;o. a declara.çao do preambulo-depois de ter 1"6
a-palavra-religiosamente) agora pergunto. que são li.g1osamente unplorado o auxilio da Sabedoria Di
estes principias religiosos,.,que a nação brasileira ~a-porque não posso louvar que se não invoque
,admitt;e~.,Sã:o,~eni: àuvida nenhuma, os da Igreja directame;tt~ a Deus, sen~l? o termo consagrado
catholica roma:na. até segundo o que' se acha para e~P1'!IDlr o grande espmto creador do univer

omarcado no artIgO 16 deste mesm:o projecto: quem so. ou mtitulando-se Ente Supremo.
.admitte ?es pri~c~pios, tem por uma consequ!lncia . Não vejo razão por que se altere a pratica e só se
necessarla admittIdo o Sacrosanto mysteno da Invoque a Sabedoria Divina que é um dos seus
Trindade: se pois isto claramen:te se subentende, attributos, quando tambem ~arecemos de invocar
de ~anhuma sorte devemos rece~ar que sobre, ~ós não menos a Divina Bondade e ,1lisericordia, que
recaIa a menor sombra de suspeIta a este respeIto. está sobre todas as suas obras, quando se trata de
a{lPFovando este preambulo tal qual se acha re- fazer uma das maiores obras humanas. Nem tam
dlgIdo. bem acho. s~r verdade.de facto, que esta assembléa

O SR. MAu :-Para mostrarmos que somos reli- tenha. reli~?sament.e lJD_plor~do os. auxilios da Sa,..
giosos é que devemos pôr esta emenda no pream- bed~ lh'Uma; pOIS nao VI aqUI acto algum de
bulo, masnào para mostrar que fazemos uma pro- a~oraçao em culto.externo, como me parecia in
fissão da religião catholica romana. que já proles- dIspensavel com o Joelho em terra. (O orador ajoe
samos; do contrario se póde tirar motivo para crer lhou.)
que temos tenção de abusar e como a catholica. ro- Occorre-me o que consta da historia da consti
mana é a religião do estado, devemos dar esta sa- tuição da America do Norte. Franklin, que ensi
tisfação aos nossos constituintes. n?u a tirar o. raio ã atmosphera e o sceptro á tyra.n-

O SR. FRANCA :--Sr. presidente, parece-me que DIa, quando e~trou ~o congresso .notou que, no co:
o preambulo dã constituicào é a melhor cousa que meço das sessoes nao se orasse a Deus, como PaL
elfa tem. (Leu-o.) • ~as luzes para esclarecer os deputados que andavão

I é rr • •• as 3Ealpadelas em busca da verdade politica' e por
1!;ste preambu o c?m eu~Ito mm COnCIS? ~ to- isso fez a pro:(losta, de que não entrasse em 'delibe-

dana desem~e~a a .~tençao ~a nossa. IDlssao á ração sem previa oração. Só quatro ou cinco mem
es~ .assemblea, elle diz: .« depOIS de ter .unJl!o!ado bros apoiarão a proposta, mas outros a impugnarão
re.hgIosamente os auspIcIosda Sabe,~ona Di~a» Com o pretexto de que só se tratava. de formar um
e IStO é uma verdade de facto que pratlC~mos ã VIsta estabelecimento politico; que a religião s6 era ne
e. em presença dos moradores desta Cl.da~e: Con- gocio entre Deus e o homem; que o congresso per-

·~~a: « e.~onformando-secom os Jl~CIplOS da mittia a liberdade dos cultos e não mantinha reli"'ião
JustIça e utilidade geral» se é que a JustIça se de- privativa do Estado' e assim Dão se veDe u l:t

fine vontade constan~e e perp~tua ~e dar á cada proposta. ' . . e a sua
um o que é seu. mUI bem se diz aqUI ~e vamos, . • _ .

_constituir-nos nesta intenção, salva a utilid,ade geral. Sr. preSIdente. A De~s nao praza que isto preva
danacão brasileira que é a suprema lei de todas as leça entre ~6s. Os leg:sladores ,docon:gresso. dos

·deliberacões politicas e unica ã que deve ceder o EstadQs-l!DIdos adoptarao um ~ystemad?ferente ~().
rigor da· justiça individual para ser por eUa modí- n?sso .. :Nao obstante a tole~Cla (~e ainda s~ nao-
ficada. d~scutIO) proposta em vanos, artigos do proJecto,

V ' bul nao c~)Dvém que no vulgo entre suspeita de qUe sec
. olo .p~r~nto pelo mesmo preaID: o. segund~ autonse o ~e é assaz' sabido pretender-se f6ra

e~tá redigido. porque me parece mUlto claro e con desta assemblea por uma terriverseita~ queblàzona
eISO. .' . de in!1uentee triumphante e que aliás é .difi"arilada .

O SR. SILVA LISBOA: - Sr. preSIdente, levan- de mmar o Altar e o Throno, sendo notório: ter
-to:-me p~a apoiar a eni~nd!l do. honrado membro COIT0!Dpido•.nãoJ)o.UCo, 'o~ e~pirito d.O:,póvo, cem.
-o Sr. MaIa, que requer 'seja lDsenda no preambulo maneIra. que Já com magoavê-se-estar"cahiMó"ern
-do projecto da constituição,·' depois das duas pri- desuso o,estylo' religios9' de se invocar o:nomede
:meiras linhas aclausula -Em nm,ne da Santissima Deüs\násaudaeâ(); DaS cartas 'e aténossobsCrl.ptos.
:Trindade- eu' só accr.escento, que esta clausula ~De'US guarde~etc."eoIIlo o Ente' pelo.'qual vivemos:
'Con.vém pôr-se como Tttulo·do mesmo preambulo.- .e nos-conservamos.'· ',"', . :~"
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. F "'reldade, .que na sagràda: escriptuIa~ o furoI~nformando-se aos ·ptin~os· ~e justi~ ete.,
-mys:;lCO ~,Sd:e:L~.e,em ~ oo:oorsonifica este até o fim: e quando aa.sSembléa. nao approve esta
aUributo- especial de Deus; mas sempre se en~~ea mmha emendi!, então ha ~e forçosamente convir

·como significando uma das pessoas. da. SantlSSlma em. quE!'alo~a cousa maIS se_ deve accrescentar.
Trindade e por isso no E~oelbo se diz-Quando Exporei as razoes em que me fando.
3- Espirito Santo vier, .ene ws~ tlIdo.-Po- Ao. commiSS-lO, qUando~ se enanciou. quiz

_rem' essa não é .a ~aem ordinaria, quando se mostrar os fundamentos ~liticos em que halla ba
faUa ao povo. . o. seadó o presente p~jecto de consti.tui~o_E w:.ã0
. O SR. MtsEz Tn.4.RES:-En. desejava para mi- P.?Z' ""'entur..H:stes~somente os~e de.êIa ~ CUmmIS-
· nha instraccão em matenàs :theologicas, que o il- sao_ter_em vista - Certo qu~ Bao.D~ ~es se
lustre autor-da emenda e o nobre preopinanta que a?t~o ta!;' ~"aIIlente en~dos, que JaD1alS sel'-:
acaba de fallar, apoiando-a. declarassem, se admit- virão deJflStifi~a comnussao, ea <issembléa quan-
tindo nós o preambelo deste projecto com a alte- do approve o proJecto.. .
ramo marcada na dita emenda, poder-se-ha por Lõgo~ou. deve accrescentar-:;e~do quanto ~rno

'ventura concluir que somos catholicos romanos '! de ~amento para a .o~amsaçao. e redaeça.o do-
r, • ., did e ~~-i sempre proJecto; ou deve suppnmu-se na forma da ií:ünha
~U ate ~~ estiVe~ o =~'" ~ .' emenda.

que a :religmo catholica ro~ana enc;}Da-rn vanos Finalmente no preambulo diz a commissão aue
.d:0~as, entre os quaes ~ e o da Tnnd~de San- se implorou o auxilio da Sabedoria Divina. ' 
ü5sima; estava persuadido também m'!l~_ que _a Isto só por si basta para excusar qualquer outra.
·crenca.de um só-{logma em qualquer religt30 na.~ clausula ou fundamento: po~antooua com"'!issà?
·env...1Vl3 a crença de todos os dogmas. nem consti e a assembléa m~recel1 o auxilio da Sabedona Di-
tnia "!-O in.divi~uo perfeito.~nte. ., . viDa. ou não; neste caso como pc?de affi..-m~"-Se que

SeI, alem disto, pela liça~ da historl<l eccle51~ forão consultados os principios de justica, e utili-
tica, que. os ~de.:; hereSIarcas, auto.res das di- dade geral? •
ve~. seItas christàs q~e têm !!ppare~do des~e () Naquello caso é evidente. que Dão só forão con
p!'1IDe1l'O secu!o e que ameia hOJe subSlStem d~\"~~r- sultados estes principias; como todos os outros ne
gmdo na mór parte ~os dogmas, que _a religlao cessarias 40 desempenho de trabalho tão espinhoso
catholica romana admiUe, nunca ousaratl nes&: o e consequente.
p.rimeir~ de todos os dogmas, o dog!Da. da San~ Convém. senbores, a maior clareza, con~D1 a
su:na Tnn~de: send? ~o~to eIarlSS1D10S e 10- maior simplicidade em todos os corpos de legisla

-contestavelS. es~ pnncl~los, com~ é que se p~ cão; quanto mais em um codigo poliüco: convém
~nde agora dar tão al~ ImportancI~á declaraçao éortar por todas as repetições, sempre inuteis, e mil
-snnple~men~edo menClo.nado dogma. vezes perigosas. .

E~ nao seI a que attnbna um semelhante modo Duvidarã a naciio, que consultamos os pnnClp20s
de discl:n:er!. ..~ de iustiea e utiliaade commum?

Admittlda ~ doutrina do D.obre p~~pmaD~, I~to . Duvidará que nos co}Üormamos com elles ? E que
é, se fi confissao do do~a da SantiSsIma Tr1Dda~e demuÍs attendemos a tudo que póàe fazer a sua
eonstit';le_a todos catb.olic~s r()manos~. todas as sel- 'prosperidade e grandeza? Tristes de nós se elIa
tas christãs, ~lo.qu~ Jã disse,. de.~nao ser ~ep~- duvidasse um momento da nossa boa fé; da honra,
tadas como reumdas ao ~IU10 ~versal d~ Igreja firmeza, e dignidade de caracter, do nosso patTio
romana; ~r~, esta doutrina fOI sempre Julgada tismo.
pelos con~Ilios e sa.t;Itos padres como erl'onea; e se Não não, senhores; a nação está e estará pela
esta. doutrma tem SIdo condemnada e nenhum ca- parte dos seus representantes; são seus filhos primo
tholico roma?~, sem passar p.or um rem,,:tado}ouco genitos; e portanto é inutil a segunda parte do
a p6de admittir, para .que e· tanta obstinaçao em -.preambulo. E se não nos olha taes {ca~o negado)
querer.,se que passe uma tal e~enda '? convencer-se-ba pela simples enunClacao do resto

Não é desta maneira, Sr. presidente. que se ex~- do preambulo? EUa 'porventura justifiêará nossas
ta·a religião, antes destigura-se; um tal zelo nao intencões; a autorisará este nosso trabalho?
-.acredita muito â pessoa, que se acba deUe- possuido. Fiquemos certos,·' que se a constituição. não fôr
:·Eu tive·a honra de ser um dos colloboradores deste .adaptada ao espirito nacional; se suas bases não fo.
'projecto, e por consequencia toca~me defende-Io rem as· universalmente justas e santas; einb~d~clà
.em todasas-.partesem queconc~rdeI; e parec~~e maremos que nos comormamos co~' a JustIça 6
que assaz me defendo, quando digo que Sl)U mIDlS- utilidade .geral: tenho motivado à. minha emenda.
Jro da religião catholica.romfUla~ q.uc.ad~ro em e5- Fallarei agora' sobre algnmas of;ltras~ <Juese fize~Q
piritoe verdade; e.se,ê precISO m~s a VIsta d~ pre- ãcerca das palavras-SabedonaDmna.-Eu ne
.sente questão,. que .nunca penseI, se. sl!SCItasse, nhuma delIas approvo; e estou pelo preambulo tal
.faleipubli~ente amínhil: pr:~testaçã.o d~ fé,d~clara- qual. . . .. . '. .
:re.~ que . cr~o, eprofesSfl,- tu(],o quanto crê, e pro- . Qu.er o Sr: MaIa, qu~ s~ dIga - llnp~orando ~s
Ofessa-algreJa romana.· ". .. . . aunhos da Tnndade SantíSSIma Padre, Filho, ESPI-
... De:muitóboa vontadeannuiria ã emenda do Sr•. rito Santo.-'-Disse o illustre orador, que a Trindade
.4eputado._.seella;poi si só fosse b~stante para ~os Santissima era o primeiro mysterio de nossa reli-
~1asl1ifica,r'cathphcos romanos:. nao sendo· porem· gião... _. . .

~co~oja:~astreI, segu~.,se,que. ol1:o:pr~bll1o ~e- _. EuSr. preSIdente, ~ao seI qua.l é o pnme~, nem
· gu.nõ."o.~e. âcha; n? proJeClO .d~!e :passar,. .oualiãs- qual o .ull!Ill0 ; todos sao mysterlOs; e para mun ve
d~véo.Sel'1s~~tltuidQ.peloSYJi:l??!o~de N:y~ea. o que .neravels Igualmente; eno .mesmo gráo. Se é por
;Seria.riovisSlÍÍ1o em'umacopstitUl~o polítIca. ..taIIto essencial:d~clarar~te,declaremos todos, os
.: ':O:SB.,MomsIDiA:~FaU~ po~co'sohre opre....o~tros; façamos.. uma. protestação da fé; mas nisto
ambulo ;,apppl~-porqueéconClso,;·.mas.qlllZer~· ;nao:concotda o. iUustredep~tado; logo p~a que tal
ainda que se supprimisse a segundª. parte,-isto-: e,~enda? ,Pa:amostrarque somos cathollCOS, apos-
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tolicos e romanos? Quem. .mnda disso? lá tal seIna. ambas necessanas. ambas deduzidas da natu
aYcm!;:Ou! _ :reza do homem: nõs não adoramos a Deus SÓlDente

Demais não é-Sabedoria~ressãodos com a~s. tntern~ tambem o adoramos com o
Santos Padres; usada em todos os COCÜe,"'Os ~ara- :::!.e~ esn..-!!'!tQ. elevando os nossos pensamentos ao
dos. que "feJléramos, e temos por santos e inerran- Pai dos liomens. o Creador de tudo; (> esta é a mais
te!; '! Certamente. Logo que Tal marcar a emenda? ~epart.e da religião, e nest.e ultimo sentid(>
Disse-se que chamar a Deus-sabedoria Divina- póde tambem ser tomada aquella palavra. emquanto
era: tambem usado pelosDeis\as. Supponhamos que ~a.~ ~ue se tem ~~plorado os au:rilios àa Scibedo
sim. Mas a nação e todo o mundo sabe que somos na.~~Y.Ula ~m. esPl!'lto,.e segundo a ~n~ da nossa
catholicos, apostolicos e romanos; logo ent.enderão relig:Jao• .A TlSta disto Julcnue-se., se e routil aquella
as nossas expressões como taes »e não como Deista!'. palavra. .
Forão considerados taes os Santos Padres, que assim _~c-ora, Sr. p~~ente,passo li outra emenda, que
seennunciarão ! Não; 10000 tambem o não seremos deu larga ma~!a as graves censuras deum honrado
nós. Voto portanto contra a emenda do Sr. Maia. membro: o obJecto de escandalo para o honrado

Ã emenda do Sr. Montesuma era concebida nos membro é a el.pressã0-S3bedúria Divma,-:iIue
~au.intes termos : elIe quer ~ta substituida, por esta, Deus ou En_te

a Proponho a suppressão das palavras-eonfor- Supremo. _Esta ~sura e uma prova do quanto 5a..0
mando-se aos principios de ju..<:tiça. e da utilidade os 11o:11cn:. .~paze::i~ quando preoccupados; !a~1S
geral. _ O deputado Montesuma.» - Não foi em des~lbnr mlen~oes ?~tas, cUes se pret!pltao
apoiada.' nos mais temer.mos JUl2OS: o ho~do membro

. che,,'Ou a a'filIlcar que lia uma pretençao de querer-
O SR. AlU'C10 LmA: - Sr. presxdente, confesso destruir aquillõ qua todo o mundo sabe se quer des

CII1~ esto~ sobre maneua a~U'lldo do que ten~o trwr. (Ooradorfoi interrompidopeloSr. SilvaLisboa
hOJe oundo ;_0 que s~ tem di~, exe~d~ toda a !DI- que disse não affirmára tal da assembléa; e queren:
nha espectaçao, este e para num o dia nas admIra- do continuar, foi chamado á ordem. Oorador yrose
~es. . guio.) O honrado membro, é l"erdade ajunlou as suas

Algumas em~das se_ têm ?ff~do aO p~- palavras a declaração que acaba de fazer, e se eu
~bulo. que ~as é tao. facil. tão clarot e tão não fosse interrompido. nào a omiltiria, mas é pre-

-5l.mples; e nao tendo. sld? algumas apOiadas... ciso que o honrado membro saiba que as palatras
~m dos~. se~tal'ios mteno~peu o orador uma vez proferidas, estão sujeitas a interpretação
dizendo-aqw estão es~s que o fora~o que e~e segundo o uso ordinario de faUar. e não segundo a
respondeu-algumas dLc:se eu-e ~n~nuol;\) n.ao boa ou mã iutenção de quem as proferio. a qual nem
posso.falIa!' sobre todas; e !Desm~ sena lSS~ ln~tl1.; sempre dellas bem se deprehende; o honrado mem-
todan3. se !De propuz~ a ISSO nao me serIa difficil bro Já as soltou, eUas andão ~palhadas, agora já
mostrar a mcompetencla de taes emendas. não está em seu poder apanha-las.

Não sendo eu o autor deste preambulo e só este Saiba tambem o honrado membro que já é mui
podendo dar uma cabal explicação do qu~ nelle ~e bem conhecida a arte de gue se ser\"em alguns par~
contém, 'Porque só eUe póde dar o verdadeiro sentl- el.probrar aos que se acha0 na sua presença, que e
do das süas pala\Tas, e das suas phrases; todavia accrescentar, depois das suas duras proposições e
acho tão claro este preambulo, que sem dependen- invectivas, que nada daquillo se refere aos que se
cia de um espirito transcendente póde qualquer que achão presentes. Isto posto, não sei se satisfaz a
-tiver um pouco de intelligencia entrar no verdadeiro declaração, que o honrado membro fez, depois de
espírito de seu autor; e por isso se as emendas fos- haver feito tão grave censura á maioria da assem-
sem apoiadas, eu dizia que., quando se diz confor- bléa, para nào dizer toda, 'quando vio apoiada a
mando-se aos principios ~a ~ustiça e da utili~a~e emenda por tão pequeno numero. _
geral, quer-se com 1:550 SIgnificar" quaes os prmcI- Ora vejamos 'qual é essa pedra de escandalo-Sa~
pios que.te~ condUZl~o a a~,?blea na grande ~~ra bedoria Divina-que I) honrado membro quer que
da COnstltUl~ : ~epOls de ter !mplorad? os allxihos seja substituida por esta-Deus, ou Ente Supremo.
da Sabedona Divma, decreta a assemblea, e decreta -Primeiramente observo que o honrado membro,
como? Por aquelle modo, regulando-se poraquelles nào se contentando com o attributo da Sabedoria
princ!pios; e es~e .éo sentidl?-A assembléa, .e!-C. lhe substitue a expressão Ente Supremo, que é iã~
DepOls de ~er r~II~Iosament6 nnplorado os aUXllIos abstracta, ou ainda mais do que aquella, e que. note
da. Sa~e.dorla plV!Da, de~t:eta, conform~n~o-se ~os se bem, é menos conhecida do povo; este entende
l'nnclplo~ de.Justiça e utilldade geral: a VIsta disto mais o que é Sabedoria Divina, do que Ente Supre
Já se vê nal) ter lugar a emenda do ho~ado ~embro, mo:e por esta oecasiãoobservarei que fazendo a
que pretende se !iccresce~te a conJu~c~o-e-, junta suprema de Lisboa uma proclamação, em. que
-}lorque enlão fi.~r~a-depolS de ~er r~li.glOsamcnte designava à Deus pela expressão Ente Supemo, foi
unplorado os,aUXlh~s .d~ SabedOrIa Dmna,e eon- esta notada por um escript.or na Inglaterra como me-
f~rmando-se aos j>nncIP!Os. etc.-!. o gue além de nos propria para se faUar aó povo; e é entretanto
nao soar bem, nao .exprlJIleo sentido do autor. esta a que () honrado membro quer substituir: o que

A outrà emenda exige que sesupprima o adverbio são ostuizosdos homens 1 .' . .
----religiosamente: - aqui, Sr. presidente, observo Em segundo lugar o honrado membro nào ignora
·que uns censurão a commissão por dizer de mais; e que nós costumamos invocar a Deus. pelos attribu
.outros .por dizer de menos, ~que prova a difficul- tosproprios das .eircumstancias em que nos acha-
dada queha· de se satisfazer a todos os homens. mos, e é por isso que aqui se invoca a Sabedoria
Religiosamente-:....segundo os· ritos da religião; será Divina, comoem outrasoccasiões convirá invoCar
istoinutil '?Nãó serãboJlimarcar o modo porque se a sua justiça, ou a sua misericordia; e essa é.a pra
tem i.l:nploradoos auxiliosda Sabedoria Divina '1 tica em todos os.corpos deliberativos; e mesmo nos

Pode-se tambem tomar em outro sentido: sa- concilios. Se isto pois é assim, eo honrado membro.
_be-se que a religiào se divide em interna, e exter- o não ignora, para que descobrir tão grande myste-
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'lio na e:x~o, que adoptou a commissão' ParaI .O SR~ CoSTA. ÂGUIAR'~' prêsidente, .parece-me
quefallar de wnmodo que póde derramara des- que nada posso accrescentar, porque os' illustres
U)nfian..... no povo? Pa..ra que !a!la!'-se em preten- preopinantes,· que me precederão, disserão em ver
ções? ~ ~ue tado isto, Sr. presid~nte'! Aindada,!le t~ldo ~to eu podiapon~erar; en~taD\o
mais; disse olionrado membro que aqm se avancanseJa-me perlIllitido uma só retlexao, e desde Ja peço
uma falsidade; eu aneioso esperava que elle a aPon-ao honrado membro o Sr. Lisboa, cujas luzes eu
tasse; e q1!.al não foi a minha admiração, quando respeit&, a ~ça -.de ouvir tom benignidade, que
eUt" se explicou ! poresta vez ~u seenganOIl, Ou o seu excessivo zelo

Disse que nã.o se tinha invocado a Sabedoria Di- fez:'lhe desfigurar· aetos os mais sérios em méros
Tina, como aqui se affirma; oh,' Sr. presidente! form~arios; porque parece inerivel que o illnstre
Pois será possivel gue o honrado menibro.ignore, pre0p'mante ~~re, Oll s.e não lembre das so
será possivel que nao chegasse aos seus oUVIdos, se lemmdades religiosas praticadas antes da abertura
é que não presenciou aquillo de que é te..<:temunha da assembléa. Isto posto como é possivel dizer-se,
toda esta cidade, e de que faz menção o .Ir.a'r':O da que não.imp~~os religiosamente os auxilios da
Assemblia? . SabedorIa Dmna? . "

Pois não é publico nesta cidade .<I.Ue ~ta. assem- Para que fim então foi a missa- solemne do Espi.
bléa ~oi em.pessoa ~or.~tas ruas a Igz:6Ja cathedral rito Santo '?Talvez o Sr. Lisboa deseje que a assem
assislU' ã mIssa do Espt;t\.O,Sant?, officlando o ~xm. bléa, antes de abrir as Sllas sessões- diariamente.
bispo dioc~no 't E a ~ta disto quem sera que assista primeiro ao santo sacrifi~oda missa; con
a",anc;s!a~sldades? Que maIS qu'?r o honrado me~- fesso que isto é em verdade muito edificante, etam
bro, eXIgirá DcasO que nos ponhamos todos os dias bem o seria se aqui tivessemos uma Imagem do
de joelhos, como â pouco fez ~a nos~ ._p~sença? Senhor Crucificado, diante do !J.Ual ajoelhassemos
Acaso esses aclos ~temos prova0 a rehgmo lDterna? constantemente, como fez o Sr. Lisboa; como porém
Finalmente que!'i' decl.sra;r que logo que ?ppareceu não foi isto determinado, basta. que todos nós te~ha
a emend3. eu naO dUVIdei votar por élIa, mas Sr. mos gravados em nossos coracões os verdadeIros
presidente, eu o confesso sobe-me o rubor ás faces, sentimentos da justiea e de unia bem entendida
quando me l.embr~ que tenho ile ~o~ar por aquella piedade. • ,
emenda depol~ de tão grave, CO~O lDJusta censura; Quanto ao que tambem se ponderou sobre as eli:
alSue~ podera haver, que attrIbúa o meu voto ás pres5Ões.- os auxilios da. sabedoria divina-de que
proposições duras ~o honr~do . m~mbro, en~rG~nto usou a commissão, eu perderia de ceno o tempo, de
que elle nà«? é de!ldo senao a .mmba convlcça~, e que tanto necessitamos, se pretendesse fazer agora
esta s~ conSlderaçao, torno a dizer, faz·me subu o uma longa dissertação á este respeito; mas como
rubor as face.s.. .. . _ desgraçadamente se tem querido torcer, ou não 00-

Tenh? á VISta. ~sto respondIdo as reflexoes, que tender o gelluino sentido de taes palavras, d4'ei
se fizerao, e'Dada me resta.. apenas e muito em breve que a eommissão estando

O Sa. COSTA BARROS: - Sr. presIdent~,.bem se intimamente convencida' e certa da immensidade
costuma dizer que em ~h'3ologIa e roedicma falla dos attributos da divindade, lançou mão doqu6
todo o mundo ;, a questal? tem-~e tornado theolo- julgou mais proprio para o nosso fim, p('lis que sem
gica . porém comO a matena sugeIta vamos ao caso: o amdlio da sabedoria divina e sem li mspiracão do
Eu t~riho ouvido muitas vesas a muitos professores Espiríto Santo ~ámais poderi~os fazer obra boa, e
theoloEos, e a grandes pregadores ~~arem ~ Sabe- que possa conVIr ao nosso grande e magestoso Bra
doria viviDa pela 3'" Pessoa da S~tlSsunaTnndade, sil; se infelizmente não fomos favorecidos com tão
() Espirito Santo: e ~omo.elo! creIO que todas as tres especial graça, é fatalidade nossa, e ao menos fize
Divinas Pess?ll;s são 19ual!sslmas porque o Padre o mos quanto em nós podia caber.
Filho e oEspU'lto ?anto sao um }ll~smo Deus; segue- . Tambem não posso convir na suppressão das pa
se, .que.~ndo a illustre commIss~ofallouna Sabe- lavras _ coníormando-se aos princlpias de justica, e
d?rla Dmna, f~ou ~m Deus, e fOI ~esmo eomo se da utilidadegeral-prõposta pelo Sr. Montesuma;
dIssesse-.depols de_lDvo~ o~ ~u:nlIos de Deus.- porqueellas mostrão, e fazem ver, como em resumo
Es~e~ creIO q~e 580 _os prmcIpI~s de noss.a cre~ça o que se teve em vista; acerescendo· que seme
rehgtosa e por ISSO, nao te~ r_azao_ o Sr. Si!va .!-Is-lhantes expressões ,por si só demonstrã!> os nossos
boa em levar a mal a commlSsll;0 nao faliar em J.<;nte principios e supprem tudo quanto se poderia dizer
Suprem,?, ou Deus, o <{'!efol o mes~o ~e. fez em um longo p~ambulo.; e é por.ora o que me pa
guando lD':OCOU o~ aunlIos de _SabedorIa ·lJ~vma .. rece dizer, r.eservando-mepara fallar mais exteqsa
Pelo que dIZ respeIto á ob~er!~çao de outro mostre..mente. sobre esta emenda, ·suppressiva,no Caso de
deputado sobre as palavras u~~ade g~ral, quere!l:-, ser apoiadaIia fórma do (JU.ese determinou. .
do que se aerescentasse-b!azileu:a-digo que Il!UI}O . .' .~ ...'. :
judiciosamente faUouassllll. a. Illustre cO~mIssao . C?Sa. PEREIRA DACUNH;\:- A sunplicldade 'Ju
porque eu enten.do, Sr. preslden:t~, ~e quando sediclO~a~~ que estã con~ebldoo preambnlo.da nossa
'dá a al,,"1lma nação uma boa"constitulçao, este b~m constltmcao, p~eC'~ satisfazer -cl?~pletament~ 'seus
não é só para a nação a ,quem seella dã.. mass~m fins; Nelle se e:::poe com p!eeISaO, e energia que

, para todo o mundo; porqtle á.sompra'·de uma· boa tendoe.sta: .a~sernbléa supplica~o·os, soceorros- d~
constituição se a tiv~r oBrâzil, .veremos,- veremos s~~edon~dmna pe~os~'actosmaIS'solernn~de reli-
~hegar';'se os povos de.todo o uDlverso~. co~o. ~aragtao; ~ pIedade chrlstã.para 'que. nossas !elS funda
virem a gosar' dà santldade das nossas lDstItUlçoes.~enta.es, de 9ue tanto depende a pro~perldade ~~te
Se assim oconseguirrnos comoespero,teremos .1~PBrlO.,o~tlvessem"o-eunho da pos~lvel :eerfeIç~2,
então com ,que C0!1vidarmosa_ todos os povos d~ pa~sadepols ad~cl~r~r-~ueessasd~lib~açoessenao
terra ;. e esta feliC1-dade .10go!!,aoésó p_ara~ Brazil f~n~adas nos- P!'1DClpIos,dec~terna J~s~ça, tendo, em
como parà todos em geral; pOIS que aehao entre nós Vlstaa~i'ospendade·da·na~o:brasileua,. que~eve
um asylo paraondêpo'SsãO fugir da oppressão e da ser o obJecto de, noss~s fadlgas, sob a confiança ,que
arbitrariedade. .,". - _' , '-os ,pov-Os de~nós fizerao' comO' seus Ieprese~tan-tes.
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Se ~essemoSU!Ü~enteque a ~mbléa geralIf.!imensal! ~'Prefoi~o dos tribunaes dejus
consntumte. e le~a~,!a do lmpeno ~o~ de-tiça ecommerclO.ter Inl..~.antesdas sessões, aonde
~tava a sua. CODStit~çaO l?ela !Dane? ~"1DIlte: logo se começa pela oração-eIDitte. senhor. atua

.nao. com!Jlettiamos algUm aDS~o.·anLe5 lãmOS de 1n
"7i e a .tua -v:erda~e -::E quando se trata da jnstica

,con{omudad~cg'!J1 I)n~ regunento, que manda ~~versal e negocl(!s tão grandes da nação. póde-se
fazeraenunClaçao da lel) sem preambulos. nem ra- dizer ser absurdo. que eu considerasse ser necessa-

.,zões ; mas a grandeza do object~e a, pratica de rio um acto semelhante, ou analogo, nesta asseIn
~aunscorpos representantes parecIa merecer uma bléa!
excepcão da re".o-ra geral, e decidirão a cownissão a A lembrança do direito da censora dos bispos
fa~r esta c~ ~xposição ~ ?laneira de uma prote?- .diocesanos me inspira ~o .~nsamento de dizer, que.
taçaode fé.religu~sa,e politica, que melhor .mam- seappa~ea consllmiçao do Imperio do Brasil
feStasse as lDtençoes da assembléa. sem o titulo que proponho, seria ella talvez um dos

Verdade é que poderiamos ter principiado pela necessa~~s oõjecl?s ,do ministerio eJ?iscopal, pois
invocacão da Trindade Santissima a imitação de ou- a PI'!3terlçao. por 51 50, se figuraria mw suspeita de
tr.\S con.stituições, tratados diplomaticos, e até das ser mtencional; sendo contra o exemplo quewn
leis fundamentaes de Lamego; mas além de que não dos honrados membros da commissão o Sr, Cunha

-devemos estar tão estreitamente l4,"Cidos a formulas, ~em notou, achar-se, não só nos tratados diploma
de que muitos têm prescendido, declaramos no tICOS, mas a~é ~~ Côrtes de Lamego. Convém que a
preambulo, e no contexto deste projecto quanto no5.."8. ~ns~t!11~O, .a~ me;nos no formulario,se
bast~ :eara se co~hecer que.adoramos e sust.entamos appromne as mshtuIÇQ.es diplomaticas, e leis fun

.a religtão cathollca. aposlolica romana, que de nossos damenta~ da monarchia.
pais herdamos. . E demaiS n~~ augus~ as~embléa serácompa-

Parece-me portanto que assim :deve subsistir' tlvel com o espU'lto pubhco nao toleral" contradiccão
mas quando se julgue que elle deve ser precedido d~ aos projectos, ~as commissões? Quanto a mim de
epigraphe-Em nome da Sant.issimaTrindade, 011 de testo as assersoes_de que as Côrtes de Lisboa usarão
Deus todo poderoso-eu de boa vontade concordo na sua proclamaçao li nnção, dizendo, que tinhão por
em que se dê mais essa prova de respeit.o aos um m0n;tento entrado no t'stado da natureza, para
IDy:sterios da santa religião que professamos. logo sahirem deUe; e que os seus membros crio mais

O SR. SILVA LISBoA:-Sr. presidente, não pOSSO ~oqu~ ~omens, providentes ,;omo a divindade, e
deixar de replicar aos Srs. deputados que tão acre- InfiexlV6Is com? ~ fado. - ~6r0l8 constituição qual
mente impugnarão a minha opinião; e estou pas- a natureza coplana do origInal eterno-. ,
mado que o honrado membro o Sr. Lima dissesse Um dos membros da commissào o Sr. Barros
repetidas veze~, que. a ouvir-me

t
o rubor lhe viera !l0to.u, que todos Callílo tlm Lhcologia e politica. Esta

ás {aces; e que eu, não só injurlava aos membros uoma, na parte gue me loca, COrç4-me a retorquir,
da cllmmissão do projecto, mas affirmára uma fal- q~e, supposto nno presllIDa de theologo, comtudo
sidade, de que a assembléa não implorava o auxilio dei te~po aos ~eus c~tudos, quando na univGrsidade
da Divina Sabedoria, não podendo eu deixar de saber de Co~mbra iUl subslltuto dãs cadeiras de ~ego e
q,ue na sua installacão ena assistira á festa do Espi- hebralco. A~ora só me prezo de saber a cartllha do
nto Santo eo. dous·actos solemnes da igreja. m.estr~ I~aC1o, mas nada do credo dos carbonarios

Disse mais, que tambem no projecto se declarava (a ordem a ordem,. chamou o Sr. presidente). Estou
ser a religião cath~lica. a religião do !tnperio, e que na ordem Sr. pre~ldeI!te. . .
até dava em malena de dogma aos· blSpos o direito Tenho dado satisfaçao aos Srs. deputados disSl
da censura. Além do mais"que ponderou, arguio dentes da minha opini~o, e continúo na deieza na
com vehemencia que eu afiectava imputar . vistas tur~, c~ntra as aspersoes dos mesmos, que me m

.sinistras a pessoas fóra da assembléá, quando das vectlvarao p'or alguma desguardada expressão.
minhas expressões se d~duzia que. tencionava inju- Toda a D!1Dha qúer~l~ ~ cont~a .~ seita .que, fóra
riar aos que neUa estavao. ,da.as~el?blea, afi"ecta dirIgIr a oplmao publica a seus

Digo que isto me iaz vir sangue â boca, e lem- fins Slnlstros, e contra a qual, pela sua ramificação
.brar·.me da replica de Boileau, que bem notou o na.Europa, s~ tem armado as grandes potencias,
estratagema dos seus, adversarios, dizendo- os poe- que tem, p.or Sl os votos dos mais sabios e religiosos

.tas fazem máo jogo commigo ; ,eus6 .arg1.\o aos mlos, da ~umam~ade. . .. _
e elles dizem que eu fallo mal do reI-protesto que . E not~rlo que es~a ~e~ta ate se Jacta de que, nao

.não tive jámais intenção deotIender a pessoa al- ser~ ~cc~lta a c0!1sht~lçao, se.nella se assentar em
gtima desta assembléa. O meu caracter me defende deCIsoes contra~las as ~outnnas da mesma seita.
,de tão iniqua, sugestão: nem. considero que algum Isto me faz eXCItar a lembrança do que aconteceu
.dos seus membros não sejacatholico romano; aliás ha annos. Indo ordem do governo para se dar
o teria por vitando ainda que lhe prestasse toleran- tom~o ãs te~as eneapeUadas, eUa tanto irritou os
Cia fraterna. ' rustlcos de ~olmbra contra o provedor das capellas,
.' Posso dizer coram Deo. que não sabia dos aetos que lhe fizerao ameaças, dizendo~vem dar tombo
solemnes que Q mesmo Sr. Lima menciona: talvez ãs:terras? tombo lhe daremos nós.
dir~se~ha, que·só eu fui opereg;in~ em Jerusalém; . O SR. COSTA BARROS :-~r. presidente: ha pouco
,ma~'?.facto'é; que agora :pelapnme~a vez tenho a disse, e com toda a.raz~o o disse o Sr. AraujoL:ima.
n~tlcla de.taes aetos, pOI.S sou quasl ~ recluso, e .que nesta assemb!ea na? se JI~upão os sar.c~smos, e
fUl dos ultlIDos que entre~ Desta assernblea.,. .t?do o, geuer~ de l~vectiva lDJuriosa: aSS11n o Pt:a-
..Mas o.que.provatudoJ.sto contra o que.eu disse? .tlCOU'O Sr. Silva Lisboa. Eu não. sei como. sepóde
~or:v.entura;os;ditos.:actos, feitos ~ m~es, .são suftl- .persuad~ ~ i~lustre:deputado que tenha.o:direitQ,de
Cientes,para, e~ .senso commum, Justificar .as clau- 'ataca'r. ,mdistínctamente·atodos os membros desta
:salas dop:ç~ambulo?:, .:.'., ,. '. '. . respeitavel assembléa.;,s.e.épelo direiio ,q\l~:,pr"1
.. ' ,Temos;:como:·um só:baptismo,.e .um·só.chrisma, sume ter.emconsequenCla,.da sua idadealllaneir.a
,tamb.em uma só festa e oração atrasada, e mais que .d~s:velhos de Lacedemonia, engana7se. se:JD d'.ly.ida
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. o illustre deputado; PÓfqu~ se bem que-a maneira1salva Oi redaccào do Preambolo.VOlo portanto pelo
deS~ estejamos-dispostos a respeitar as.suas additameD;to ao Sr. Lisboa, e opponho-me á emenda
"".!'s ne..la supposi~.ão de ~e e!Ias trazeJ!lco~,"() a do Sr. Maia.
idéa de maior saber, ede ajustada ~~enCla;com O SR. VERGti2IRO: - Não tinha tenção de falIar

- tudo conhecemos tainbem que~te direito ~os -yelhos S{)bre esta materia; mas comoaemenda do Sr. Maia
cessa todas as vezes que elles nao COnserva0 19U~- tem sido sustentada com e~ões offensivas e
mente o respeito devido aos outros homens, e en~o injuriosas não só á commissão mãs á assemblêa. e
a mocidade deixa de lhes prestar aquella: veneraçao ate á naçào inteira, sempre direi alguma cousa.
devida: se por ter sido lente de lheologla p~umeEu entendo que a redacciio do Preambulo está
a seu sabor que deve atacar-nos com tom magIStral, mui conforme li verdade do facto. Quando neBe se
e em parte tão melindrosa como é na nossa cre~ça, affirma g;ue imploramos os au"Illios da Sabedoria
igualmente se engana, porque ~m pouco me .un- Divina, diz-se o que realmente nós já fizemos.

- porta que o illustre deputado .ensinasse theologla,.e Para a installação desta assembléa fomos emco~
nem por isso se segue ~e del1:asse de ser um mao ouvir a missa do Espitito Santo e então implora
theologo (á ordem, á ~r~) eu estou na ordem; mos do ente supremo os precisJs auxiliQs para os
nem li. assembléa tem dire!to d~ me chamar ã ordem: nossos trabdlhos; e como logo nos primeiros dias
eu nào faco dissertações mutelS,n~ roubo o tempo depois da installação, se começou a redigir o pro
com discursos pomposos; .levantei-me e falIo agora jecto·da constituição segue-se que até iiouve um
porque me vejo na necessld~de de responde_r ao Sr. curto iuter'Vallo entre aquelle acto religioso e os
Lisooa: sou christão eatbolieo ~mano, e nl:O quero primeiros trabalhos deste projecto.
que aIguem se persu~da . que deIXO de ter gravado Parece-me, segundo o que disse o honrado mem
em meu coração o~ prlDclploS da nossa ~nta crença: bro, que nós deveriamos ter missa do Espirito Santo
adoro e reverencelO seus do~as ; respeIto ~ eabe~ todos os dias: ora ~inda que os nctos de religião
do Sr. Silvll. Lisboa mas; nnO sou hypoerl~; nno sejão mui louvaveis, justos, e santos, julgo que isto
ajoelho dillnte dos homens, nem por este melO .pre- Dào se combinaria bem com o desemperiho das
tendo consetroir ceusa alguma; torno a repetil-o; nossas obrigacões.
cedo ao Sr. tisboa em cabeça.; mas nunca compa- O mesmo ])eus distribuindo a semana, destinou
rarai com o deUe o meu coraçao. dos sete dias um s6 para o culto, e os mais para o

O Sn. MO~TESUl!A, quando principiou a fallar, trabalho; portanto não póde exigir de nós que
não foi ouvido pelo sussuro das galerias motiVl.ldo vamos ouvir todos os dias a missa do Espirito Santo.
por uma resposta do Sr. Silva Lisboa ~o Sr. Barl'?s Demais~ são tres as pessoas da irindade ~an~ssima,
e por isso apenas se percebeu o segumte: que nno e como lUvocamos uma dellas, temos satisfeito.
tinhamos feito aqui o mesmo ~ue ~zeriio as Côrtes Este não é o .lugar de faze;r uma protesta~o da
de Portugal, como dissera o Sr. Lisboa; nem se- fé. nem de especificar mystenos, entao deverlamos
guido ponto por ponto os trabalhos da nação portu- introduzir o simbolo dos apostolos, e acrescentar
gueza: que aquella llssembléa ~nnccionãra. Ul~a outros 8!tigos.que distinguem. a. nossa religião ~as
camara e nós unhamos duas no proJecto; que la nao outras SCltaS. Fmalmente o EspU'lto Santo é mUltas
tinhão sido admittidos os ministros de estado, e que vezes designado pelo attrmuto da Sabedoria Divina,
erão aqui admittidos; que lá se tinhào estabeleCido e por issl? muitl? bem se exprimia. ~ commissão
as eleições directas: eque tendo-nos apartado tanto, quando dIsse - unplorando os aunhos der Sabe..
que muito era que nos apartassemos tambem em daria Divina.- Arguir li. c.omUlissão por se ter- ex
usar de- Sabedoria Divina-em lugar de-San- pressado assim, attribuindo-Ihe vistas sinistras e

-tissima Trindade-disse mais o illustre deputado principios de Carbonarismo é o maior dos insultos
que se houvesse de votar, votaria contra, e mesmo que lhe podia fazer uma imaginação prevenida, des
por- votacão nominal; e que até mandaria imprimir cobrindo malicia em expressões onde s6 ha sin-
o seu· "Voio em qualquer Periodico, pois nenhum - geleza e verdade. _
medo tinha dos juizes temerarios do Sr. Lisboa. O SR. PRESIDENTE perguntou se a materia estava

O.SR. FRANÇA: - Sr. presidente: .pO! ~usa da discutida, e julgando-se que estava, pro.p?z se opre
ordem requeiro a V. Ex. que conVIde o illustre ambulo passava tal qual se achava redlgldo, e ven-

-preopinanle o Sr. Lisboa a mandar á ~esa.a sua ceu-se 9ue sim. _ _ .
emenda afim de s~r apoiada. e então dlscutll'-se: SUscltou-se_ então a dUVIda se todas as emendas
porqueein verdade e~la difrere da do Sr. Maia~ e ficav~o prejudicadas, ou se era exceptuada a dp
tanto que eu não dUVIdo approvar aquella, e n~o Sr. LISboa, e tendo-se ponderado que era antes addi-

,esta. -.A do Sr. Lisboa é um additamento ao pream- tamento do que emenda, como, tinha já advertido o
bulo e por isso não altera. a redaccão do mesmo Sr. França,e que nada alterava no vencido, pois
pre~bulo, como succede com a do Sr. Maia~ v?-nha a ~er o ti!ulo d~ pream~ulo, pi'opoz o Sr:. pre
._.. OSa. SILVA LIS130Amandouá mesa a sua emenda Slde}ltl~ a votaçao o dito addltamento do Sr. LIsboa,
concebida nos termos seguintes: e fOI approvado. .

« Proponho que em titulo de Preambulo se ponha Segouio-se. o art. lo. do ti~. -10
., que foi l,ido pelo

~emnome da Santissima Trindade.- José da Silva, Sr. secretano nos termos segumtes : .
Lisõoa~ li '- « Art. 10. OImperio do Brasil é ume indivisivel,

- -O· SR. SECRETARIO :MACIEL DA COSTA, leu esta e estende,-se de~de a foz do Oyapok .alé os trinta e
-emenda .- e sendo apoiada, continuou o Sr. França: quatro grãos emelO ao Sul». - . - _.-
- O que',que1' o Sr. Lisboaé'que .an~esdo .Pream- -~ SR.- FER~ANDE~ PINHEIRO: -'-·Eueme levan~o
bulo -se diga-Em nome da Santissuna Trmdade; mlllscom desejOS d~ illustral'-me~doque com ancla
-,.. e o Sr. Maia aliás pretende que se substilúaesta -de combater este artigo l°. Principio por confessar
-pl:onunciação ouinvo~ção ~..redacção, om~ttindo-se que _não me acho aqui ~unido de .~appas exactos'
as palavras- SabedorIa Dl'Vl.na. -Eunaotenhomas desconfio queestahnha de dlV1saque a com

- .duvida de admittir a emenda .comtanto .-. que fique missão tra~ou .na la( titude Austral de trinta equatrG>
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~os e meio é prejudicial. e é iInpolitica. é pre:- marcas, calJlaras ou municipios. }>ortan&o chamár
judicial; porque rastreando o cabo de S. Maria, vai. lhe indivisivel é ehamar-lhe o que é impossi>el que
nartir ou separar alguma das ilhas.~ue são pro- elIe seja. Conlinüa o artigo dizendo - e estende-se
~amente accessões do territorio de~ün~vidéo e desde a f~ do O~"apok ate osS! grãos e meio ao
e imPQliLica, porque o Rio da Pratavai da fóz para sul - alêm de nos levar esta }>arte do artigo,
cimaf~"Üldo ~ onorte. entãoo paraleUo designa- como jã disse, a uma qo.estão de limites, não designa
do COl'tará posições de Buenos-Ayres, e eis por isso mais que um ponto ao norte e outro ao sul aonde
motivos de contestações e queréUas, portanto, até chega o nosso territorio, mas nã.o assignala os
para harmonisar e uniformar os dous pontos da outros. e por isso julgo sufficiente o a.rtigo seguinte
costa que a commissão tomou para assignalar a 6X- onde se diz tudo. Ell o começaria assim tendI.' sup
tensão do Brasil considerando que Monte.idéo, primido o 10 :-O territorio do Imperio do Braril
como estado federado. constitue todavia parte in- comprehende as pro.incias etc:. estava deste modo
tegrante deste lmperio. persuado-me que seria designado oterritorio e de.~mpenhada a epigraphe.
melhor redigi!: a segunda ~l'te do artigo deste modo da qual não devemos sahir.
-:- e estende-se desde o lho ,Oyapok ao norte. até o ° SR. FRANÇ.\: - Sr. presidente. eu tenho duas
Rio ,da, Prata ao s..UI-~SSlnl se resalva 9:ualqt~er emendas a fazer. a primeirarespoita á divisão da.
ambIgUldade,_ e fit?lo as ~lbas pertencendo ao h~- materia cOlJlprehendlda neste) e no seguinte tiLulo
toral. a que sao maIS Pl'O~ll:S) âlém de qu~ é o ~lO do projecto, a qllal me I?arece ter lugar el11 razão de
da Prata, que ban~a, e bmlta o Estado Cispla~no ordem) a segunda toca a doutrina do artigo em dis
por aquelIe lado merIdional, e perde esse nome lOgo cussão. Tratando dn 1?rimeira direi) que a eoigraphe
que se confunde com as aguas do Uruguay. do Pa- deste 10 titulo do proJecto deveria ser - do"Imperio
ranâ,e do Paraguay. do Brazil- dh'idindo-se o mesmo titulo logo em

Eu mando ámesa a emenda seguinte: dous capitulos. dos quaes o primeiro tratllSSe - do
a O Imperio do Brasil ó um e indivish·el. e es- tefrilOr}O do ~m.perio do Brazil, - e o se~~ndo

tende-se desde o rio Oynpok ao norte. ~té o Rio da da naçuo b~a4Ilmra.- Parece-me esta dlV1~\) de
Prata aO sul.-Fernandes Pinhtiroll.-Foi apoiada. mllterUl mais adequada ao ~,ont~xto do p:OJect~,

C " bo porquanto, tomando-sc aquI li pnlavra ImperlO
O SR. A~l\,\ : - Isto senil, mt;uto .m! se po- googrllphicll c politicamente, ou por olltra que

desse ser assim. mas _es~e negoCiO de limites tem rtJndo-se de'anir qual é o seu lllrritorio, e qUllOS os
fundamentos ce~os, nno e o quo nós ~ue,remos é o membros da sociedade brazileirll) que o occupào.
que está determIna~o. por tratados. cS1S'nou-~e a segue-sc, quo sondo ostas duns idéas connexns, e
fóz do Oyapokpor hrmle do norte por ser o ultimo todavia distinctns cssoncinlmollte, do\'cm portan~o
~tlldo co~ a França. e marcou-se o do sul em~ ser tratadas cm um só titulo, dividido em iious ca
~os e meia! por ser odo tratado co~ a HespllDhll) pitulos subordinados. c nào em dous dilTorootos ti
deixando ~SSl!U aos hespaJ:!h~es aqullIo que é seu. lulas, como so acha deduzido no projccto) vistG
S& ,o ter~to,rlo de _!\i0!1tevldeo foss~ parte do 100.- como toda a restante IlInleri<1 do mesmo projecto
l!er~o brazs.lell'O, enl~o t1nhamos o RIO da Prata por segue a divisão de titulos subdivididos um ca
Iumte. mas é precIso contentar-nos com_o que.nos pitulos.
peI'~ence _pelos tratados, emquanto se nao verlficn Agora passnrei ü tratar da sogunda emendo res-
a federaçao. . pectiva ú doutrina do art. l° Il digo, que ou nós po-

O S1I.. FERNANDES ~tNn~ao:- Era ISSO o que eu aemos definir phisicamente o territorlo do Imperio.
desejava) obter explicações ~e ~Igum dos nobres ou não. Se podemos não ,'ajo razão) porque lhe
membros d~ commissão. PrlmeIréunente ha u,m havemos assignar ao norte ullla divisa pliisica. qunl
grande eqw.voco) o tratado de 1778 em que o 11- é a r6z do Rio Qyar.0k, e não havemos de fazer o
,lus~re opinante. se quiz apoi~r) foi puramente de mesmo na parte do ~Il , onde o proi,ecto lhe marca a
aJIUzade, garantIa, e comme~clO) e naâa tem com o extrema por um CIrculo celeste. E se não podemos
nosso caso. o de limites fOI o do 10 de Outubro de defini-lo phisicamente demnrcando-o com divisas
1777; e se tinha em fito prevalecer-se da ~xtrema, nllturaes, em tal casÓ deixemos essa definição)
que elle designou deveria b.usca-Ia no arrOlO Chuy, porque é melhor omitLi·lll do que fazc-la manca, e
que entra no mar na latitude austral de 33° 45", por ventura de maneira que induza intenção sinistra
mas é escusado cita-lo, .esse tratado caducou 'Pela na assembléa de aproprIar a nnção alguma parte de
rotura e injusta aggressao d~ Hespanh~ e~ 180~. terrilorio limitrophe que lhe não pertença. '
Nos ajustes de paz em !JadaJoz-e Mad~ld nao CUI- Além de que tambem não ,'eJo razão porque se
d~ão. os plenipot.enci,a!10S em o reVlver~ conse- hajão de omlttir na d~arcllçii.o proposta os ~ut!OS
gUlnteinenteha maIS de VInte annos estamosae pos~e dous pontos cardeaes ao leste, e oeste, que sao lO
dos terrenos que' nossas 'armas gloriosamente entao despensaveis, assim como os dous prIlIleiros de
avançarão. .." norte) e sul em qualquer definição geographica,

(j SR VE1I.GUEIRO: - Este artigo, além de out.r.08 pois .supposto seja. talvez duvidosn a linha dos nossos
defeitos' tem o de nos metter em uma questão de limites occidentaes em toda a sua extenção conhe
limites 'e por issO sou de parecer que se supprima. cemos todavia com exactidão alguns pontos della.
A"epigr<l~he dotitul.o. diz - do territorio. ao Im- que podem ser indicados. Para salvar estas fnUas
pario do' BrazU'- mas no artigo leio - () Imperio pois é que eu redigi uma emenda. que mando para
do Brazil é, um e indivisivêl.- Se a palavra Imperio ã mesa, com a primeira respectiva á. divisão da mn-,
se ," toma [-na' sua-propria aecepção não tem lugal' teria.p~rêD.1 não obstan~e isso approvo <I e,menda
aqui.porquenósnãotratamo~ neste lugar, de 'Im~ suppress.lva do Sr. Verguelro,· para que se nao ,faUe
pel'io) <mas i do;territóriO"dolmperio. como diz a em limites de territorio que é meUior. TodaVia se
epigrap~e" e se por;Imperio se entende,~ te~r~t~rio)essa éme!.lda suppressiva não passaI' então ch~marei
então nao"p6d~:dlzer-se '!lue é u!!l,e ~ndlVlslvel, a att~nçao" d~.· assemblêa sobre o mer~clmento,
porqUe necessarl,!lmente SEI ha de dmdi;', p~ra fa- d~ "mmha) pOIS s~ppos~o oncontre alguns lI~conve
cilitar as operaçoes do governo, em prOVInClaS, co- Dlentes,: talvez seja mals razoa.vel do que a lDtegra.
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do artigo pela qual de nenhuma maneira estou pelos
defeitos apontados. .

O mesmo Sr. d~putado mandou para a mesa as
duas emendas segumtes :

« Prif'l~,.a

.\t A. mataria do lo e do 20 titulo seja disposta de
baixo de um só titulo dividido em dous capitulos,
com as epigraphes seguintes :

ti TITULO I
ti Do impel'lo do Bl'l.UU

« CAPITULO I
« DO TERRlTORIO no IMPERIO

« CAPITULOU

tt DA NA~.ÃO BRAZILEIRA

tt SegundG
tt O Impeno do BrazU li um e indivisivel. Esten

de-se desde a fóz do O~'apok ao 1l0rle até â fóz do
Rio da Prata no sul i e desdo as praias do atlall
\i.~o ~o\\\pre\\~\\di.d~'b ~\\"t\) ~s"~s do\\'3 PO\\\\'IS, l\\Ü \\~
margens de nquem dos Rios Gunporo, Jaurl1, o Pa
raguay, quo por llma parto lho sorvom de frontoira
naprovinclll do Malto-Grosso, c a mnrgcm Oriental
do Uruguay, quo por outra parto o termina nafron
h'ira da provinda do S. Pedro desde os 27 grâos de
latitudo nustral atú u confiuoncia do Rio lbicui
gunssü.- f"'ançll 11. A l- foi npoiada, e ti. 2- não.

O SI\. MON'tES\lM.\ : - Sr. presidente, eu confor
mo-mo inteiramente com a opiniilo do Sr. Ver
?,ueiro. e voto pela suppressilo deste artigo. Quanto
a primfllrn parto, so a commissào tivesse do apre
sentar umaconstitui.çflo para um estado republicatl.G,
(\ nlio monal'chico rcpresentntivo, bem ora que ex
nliciLamenle declarasse que era um, e indivisivelem contraposição dns fórmns, ou instituições repu
blicanas, federativas, não sendo porém o nosso
caso es~e, li evidenttl q'ue tal declnrnçüo não tom lugar,
ó inutU. Passemos agora li grande questão se de
vemos, ou não marcar na constituição os limites do
Imperio. Eu entendo que não, e que sórnente se
devem designar as paTtes de que se comp'õe, no
meando as provincias, feito isto com a declaração
que se acha no art. 3°, de que li naç1i.o não re
nuncia ao direito que possa ter o. qu"esquer outras
p()ssessi)~s, nada mais se precisa. .

Marcar desde já os limites é chamar uma questão
que devemos evitar nas actuaes circumstancias. De
mais a demarcaç1i.o deve ser exactn tanto pelo norte
como pelo sul, e interior, latitude, e longitude,
mas nem o projeclo a faz, nem nós a podenlos des
empenhar, pois nos fall.ào exactos conhecimentos.
Para o tempo opportuno nós mandaremos enge
nheiros, e com os seus mappas decidiremos. Este
tempo opportuno é quando a Indei-'endencia do Im
perio fOr reconhecida pelas outras nações, e en
trarmos nas devidas negociações, por ora opponho
me a tal declaração de limites, e p\'lr isso 'Voto pela
emenda do Sr. Vergueiro, conservando-se 0211 arti
go em que se nomeião as provinciasde que se
compõe o territorio do Imperlo. .

O sà. HENRiQUES DE REZENDE: - Sr. presidente,
li. primeira intuição deste artigo excilou-melogo a
idea de duas emendas, uma supressiva, outra addi
tino Presentemente eu me inclino á emenda do

Sr. Verguciro, mas como não sei se ella passará.
sempre- quero pro~ôr as que me occorrerã.o, e que
terão lugarse a ao 8r. VElr§ueiro não lÔr approvada.
Digo que se supprima a Clausula - é um e indivi
sivel- porque se a pil.lavr8 tu» quer dizer que ()
Imperio não é dous, êescusada, e se quer expri
mir a mesma idéa que-indivisivel. - de.e -por \~()
mesmo ser supptimida, a razão é a seguinte. Um
ll.r~o deste projecto diz que o ~overno não póde
ceder nem trocar parte,do territorlo do lmperio sem
approvaçãoda assembléageral, marcando-se {>orém
na constituição, que o Imp~rio é indivisivel, 3á não
póde a assembléa geral conceder a a.pprovação,
porque nest,a mes~a constitui~o está disposto, <Jue
sendo preCisa l'eVlsta para reformar algum artigo
deUa. é precisa uma convenção (ld-hoc. Póde muito
bem acontecer que razões politicas indllzito o g0
verno a ceder, ou trocar parte do territorio, como a
Guyana POl'tugueza além do Amazonas. e sendo ar
tigo constitucional que o territorio é indivisivel, fica
sendo necessario qQe dous terços da assemblóa eon
venhão na necessidade de revista da constituição,
para ser convocada uma convenção com poderes es
pecilles ad-l;üc, ti então approvar-se 11 Cessa0 ou
troCt\ dessa parte de terri\orlo.

E' portanto necessario que se não diga na consti
tui\.ito, que é indivisivel o territorio do lmpcrio,
para poder ficar lÍs legislaturas ordinnriü8 n facul
dade de approvnr ti. cessào ou troca. Voto pois pela
suppressiio an referida clausula. e isto quando não
passe a emenda do Sr. Vergueiro. A segunda emen~
da é, que so llccrescente a palavra-pela costa - di
zendo - e se entendo pela costn etc. Aliás teremos
muita confusào, porque dizendo-se que so estende
desde a fóz do Oyapok até trinta e quatro gráos e
meio ao sul, poder--se-hll entender qlle esta demar
cação corre direita ao interior das terras, quando é
~~t\.\) que \) \t!ui\()'rll>' ota se recolhe, ora a,'ança,
além desta linha, o qlle tudo se salva declarando-se
que esta demarc1l9ão se entende pela costa. Eu
mando á mesa a minha emenda.,

A referida emenda era do theor seguinte:
tt Proponho que se supprima aclausula-É.um

e indivisivel. Em segundo lu~ar que se diga-e
se estende l?ela costa.-Hennques de Re::ende. »
Não foi apolada.

O SR. FERNANDES PINHEIRO: -Sr. presidente:
n1i.o posso deixar de combater o que at'.abo de ou'Vir j
ainda que nào tenho a honra de pertencer á illU8
tre commissão, autora deste projecto, mostrareiqeu
alla não cabio na contradiccào que sophisticamente
inculcn o nobre membro o ·Sr.Vergueiro compa
rando a pl'imeira parte do arL., 1° como art. 4°
deste mesmo titulo: por essa mesmacombinal,lão é
que se collige a verd~deira accepção e intelligencia,
em que se deve tomar a palavra - indivisivel
istó é, que o territorio do Imperio é inaliena-vel,
salva a excePxão do art. lO do titulo 6° capo l~o
(Apoiado, apo\lulo.) Passaria agora a demonstrar as'
bases falliveis em que o Sr. França assentou a se
gunda parte da sua emenda; mas 'como ella Coire
geitada, cedo de faltar, á bem da ordem.

O S1\. COSTA. BAR1\OS: -Levanto-me para apoiar
o lo arl.igo como se acha redigido su~pondo conhe
cidos os limites do sul: o Imperio do1kasil, diz. na·
primeira parte, é um e indivisivel que quer dizer.
tem. uma e a mesma lei, e não p6de ser alienado; .
estende-se desde a foz do Oyapok ao norte até 3~
gráos e meio ao sul: .,. ':, . . .
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, Sr. presidente quando nós querémos dar com
precisão os limites de um Imperio temos em vista
os 4 Dontos cardeaes; e sempre que pudermos lançar
mãoCleUes o devemos Cazer para assignalar esses
me$lllOS limites: pouca duvida ou nenhuma ha á
respeito dos limites do norte ; ~elo que diz respeito
aos do sul J?óde haver alguma e verdade, por não
contarmos ]ã. com a provincia de Montevideo, e
ainda mesmo contando com ella: J?rezumo ({ue a
illustre commissào tomou este limite com algum
fundamento, e por isso convenho nene; porque é
além disso preciso que fiquem desde já marcados,
a ser possivel, os verdadeiros limites do Imperio:
confesso que não acbo eXllcto o dizer-se que
declarando os nomes das provincias se declara
quanto basta para conhece.rmos a ~ossa e~tensào
de norte, sur; p-orque mnda assim preClsamos
conhecer o norte (ia ultima provincia do norte e o
sul da ultima do sul: fixos assim estes limites pouco
importa que seja estreita ou larga a porção de terra
que se avança ao ponto de dema.rcação; porque o
que so pretondl) dizer é que atú estes dOiS pontos
chega o Imporio das noss!!.s ll)is; e nada obsta a
isto o recolher-so porcilo das terras do norte Dara
o sul nem do sul parn o norto. So esto limito 'pois
do su\ estli bem conhecido, voto pelo artigo como
estú, pula necessidade do marcar procisomente no
menos ostes dois pontos.

O SR. FlmREII\A DE AR.\UJo: - Di\'idirei este nr
tigo em duns pnrtos. (Leu.) Approvo nprimlliraparto
porque entondo indivisibilidade polilicn, o nflo phi
sicll. Mas não me llgradn a 8e~unda parto om que
se marcilo os limites do ImporlO. Oprimeiro funda
mento é f.0rque me :parece quo nii.o Ó objccto cons
tituciona , nom eu lllnda o achei em quantas consti
tuições tenbo lido; o s6mente a francesa do 95, a
hespanholn, e a llortu~uezll contém 11 divisão dos
respectivos torritorlOs. hm segundo lugnr estranho
a imperfeição, com que estão designados os mesmos
limites.

Começnndo pelo norte, vemos apenas mencionada
a foz do Oyapok, que marca só um ponto. Se se
lJuer dizer que dnUi se vai seguindo a corrente até
n sua origem; além de que cu~pre fazer esta decla
ração, chegando á mesma orIgem, vemo-nos em
novo embaraço. .

Se quizermos ainda seguir limites naturaes, temos
as montanhas do Araguary, habitadas por nações
selvagens, e terminada osta, nada resta que nos guie
nô traco desta linha já arbitraria até este ponto.
Sabemos mais que tem sido causa de grandes dis
cussões a confusão que out'rora houve entre o
Oyapok'e Vicente Pinsor. E finalmente estamateria
é tão intrincada, que nG ultimo tratad~ ~om a
França, se assentou nomear uma commlssaO por
cada parte para assignarem definitivamente estes
limites. FOi nomeada a commissão, mas quando esta
pedio instrucções se conhecerão as difilculdades; e
nunca se etrectuou aquella demarcação.

Se pelo norte se marcou um s6 ponto, pelo
sul se tra~ou oparallelo de 34: grãos e meio. Atten
dendo s6 li costa, fica-nos ainda ao sul o cabo de
Santa-Maria, que as ephemerides de Coimbra fa
zem a ponta mais austral do Brasil, e que põe
mais dez minutos para o sul do citado parallelo. Se
·seguirmos o parallelo, veremos muitas terras, que
não nos pertencem, porq:ue ésabido que nesta extre
ma possuimos uma estreita orla, que se vai alargando
ã medida <{ue sobe para o norte, passando de um

·-em outro rIO, até entrar no Uruguary. Parece-me I

po~tanto inexacta a simples expressão de 34: gráos e
melO ao sul.
P.o~m ainda ll.uando estivessem bem definidos

os lirmtes do merIdiano, faltava inteiramente assi
gna-los pelo_o~cidente, pois que o ~tlantico os tem
fixado pelo Ollente. Neste caso nao reina menor
ince!tesa. rem variado a extensão das nossas pos
sessoes, e Clrcumscreve-Ias exactamente nào éfacil
tareCa.

Portanto, voto pela primeira parte do artigo, e
pela suppressão da segunda.

O mesmo Sr. deputado mandou â. mesa a emenda
seguinte:

« Emenda ao art. l.a-Proponho ane se supprima
a segunda parte relativa aos limites. - [<'errcira
Araujo. »-Foi apoiada.

Propoz então o Sr. presidente o adiamento da dis
cussão, por ser chegada a hora das indicações; e a
assembléa resolveu que ficasse adiada.

O SR. SECRETARIO ~IAClEL DA COSTA declarou ter
recebido um omcio do ministro de estado dos nego
cios da guerra; e passou nlcr o seguinte:

lt Illm. c Exm. Sr.: - Ordena-me S. 1\1. o Im
perndor, que eu communique 11 V. Ex. para ser
presente á asscmbléa gernl constituinte, e legisla
tiva que lIcnbào de chegar á secretaria de estado dos
negocios da guerra, alicias do governo, e gover
nador das armas da provincia de S. Paulo datados
do dia 6, em quo participilo nilo ter occorrido
circumstancia notavol na provincia: nccrescentando
o governo, que por ter vindo no conhecimento
de quo na devassa a que tinha mandado proceder,
50 ia conhecendo s6mente rivalidade entre alguns
individuas, a quul muito se augmentnria com '05
dopoimentos, n mandára sustar. Deus guarde a
V. Ex. Paço, em 15 de Setembro de 1823. - João
i'ieira de Carvalho. -Sr. Joilo Severianno Maciel
da Costa. »

Finda a leiturll, representou o Sr. Maia como
rellltor da commisslto de legislação e justica civil
e criminal que tinha para ler um parecer da'mesma
commissão, cujo conhecimento talvez servisse para
n decisão do referido omcio.

O SR. MONTESUlIIA.: - Parece-me que este o.fficio
deve ir á commissão porque á vista delle talvez possa.
dar outro parecer com mais e~actidão.· .

O SR. ALENCAR: - Requeiro que nüo se dê des
tino algum ao omcio até se ler o parecer da com
missão.

O SR. l\!ONTESUMA: - Ha indicaçõ~s para propéll'
e estas nao r.nel'ecem menos attençao que o pa
recer; mas amda que merecessem, como estamos
na hora propria para a leitura denas, tenho a meu
favor a lei da assembléa., ~as requeiro desde já a.
V. Ex. que acabadas as mdlcacões se conceda a pa..
lavra ao illustre relator para lêr o parecer.

O SR. VERGUEIRO: - Os negocios urgentes têm
lugar a toda a hora; talvez este parecer devesse
entrar até anles da ordem do dia.
'0 SR. PREsIDENTE J;lropoz se a assembléa' queria

que se passasse ã leitura do parecer como materia
urgente, e decidiu-se que sim. .

O SR. MAIA leu o parecer concebido nos termos
seguintes:

lt PARECER
« A commissão de legislação, tomando em con...
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« INDICAÇÃO

que a assemblêa não tomou conhecimento daqueUe
negocio; senào porque foi consultada pelo governo:
is~ convém, sempre· declarar. pois os papeis pu_o
blicos Vào para toda a pane e quizera que a pOI'-:
taria se. ~ressasse por outra maneira. exempli
gratia-houvepor bem. Sua Magestade conformar-:
se com o pareeer da assembléa-; ficava então
claro o que a assembloo. deliberou,. entretanto que·
daquella fórma parece dar' efiectivamente a deter
minaÇào para o desembarque do marechal.

Digo isto ~orque em todos os tempos devemos
mostrar que Jámais quizemos ultrapassar os nossos
limites; não queremos mais que fazer a consti
tuiÇào do·estado e reformas urgentes e necessarias;
não: queremos cousa alguma do poder executivo;
fique cada um. com a sua responsabilidade. Por
tanto mando á me<'..a o Diario para se vêr se isto é
conforme com o que se·deliberou, e se não estiver.
requeiro que se faça uma declaração que conste a
todo o templl. O Sr. secretario consultarâ a acta
para vêrse ·ha alguma duvida. Eu mando ã mesa o.
indicação que fiz sobre este objecto.

sidera.çào o omeio do ministro secretario de estado
dos negocios-da guerra, datado de 13 do corrente,
em que.participando a ~ta ,assembléa () estado po
litico da capi\àl da. provmCla de S. Paulo. em que
se'manüestãIa umaconjuracão projectada em oppo
si~o .. às .ordens de sUaJ4.~\ade Imperial. ,co~o
fez ~saber o governo proVlSOI'lO da mesma provlUCla,
eiiga as deliberações que assignalem até que ponto
podem. levar-se ~ medidas enraordinari~•. ,que
talvez serão pree1S8.S, ê de parecer que primeIra
mente esta assembléa ~o-rad~ a Sua M~tade
Imperial a sua tão louvavel conducta na desejada e
promovida harmonia entre clla e o governo; e de.
pois lhe faça saber que a ,mesma. asse~blêa c~nsl
dera não serem necessanas deliberaçoes particu
lares no caso occorrente. quando o governo. no
livre exercicio das suas competentes attribuições e
conforme às disposicõe5 das leis existentes, tem ao
seu alcance todos os .meios de repellir e destruir
taes obstaculos e criminosas malversações, oppostas
no socego publico e bem do Imperio.

« Paço' da assembléa. 15 de Setembro de l~.
-Eslet:ão Ribeiro de Re:::mde.- João AlItonio Ro
drigues de Ca",alho. - José Teixeira da Fonseca.
Vasconcellos. - José Antemio da Silva Maia.-
D. Nuno Eugenio de Locio. - Ber'1Iardo José da « 1.0 Proponho: Que o Sr. la secretario. eon·
Gamo.» suUando o omeio dirigido ao ministro da guerra

S S 1l~. C f d sobre o desembarque do marechal Luiz PauUno,
O R. ECRETARIO WACIEL DA OSTA ez a segun a declare se elIe está 011 não conforme com as expres-

leitura do parecer. sões da portaria do mesmo ministro. datada de 11
O SR. VERGllEIRO: - Eu quizera que se suppri- do corrente. e dirigida sobre o mesmo objecto ao

missem os agradecimentos, porque póde entender- tenente-general governador das armas da côrte G
se que queremo.s que venhão a esta assembléa mais provincia.
destes negor.ios que não são da nossa competencia: « 2.0 Proponho: Que não estando conformo se
quando nós só queremos conhecer do que ê das faça a devida e sufficientemente publica declaração.
nossas attribuiçôes. -O deputado. Montesuma. »

O SR. ÂNDRADA MACHADO: - Eu quero ainda Ficou adiada para· o dia seguinte, por depender
mais: quero que se não usem expressões de que a sua decisão de exames e averigua]ões que ficou
possa colligir-se que o governo tem na sua mão de fazer o Sr. secretario Maciel da Costa. apresen
todos os meios; o governo não tem senão os que tando depois a minuta do omeio expedidp.
lhe competem, que são os meios legaes e por estes O SR. HENRIQUES DE REZENDE pedio a palavra
5Ómente deve proceder; os meios extraordinarios para lêr a indical'';;o seguinte:
destroem as re~as estabelecidas e com elIes a li- "of""

berdade civil. Eu nunca Ih'os concederei. e muito « Pro~nho que a assembléa ordene ao redactor
menos em regra geral. Approvo pois o parecer, do Diano que trate já, de imprimir as discussões do
m~s declarando-se que procederã pelos meios ordi- projecto de constitUlção. ficando o que anda atra
narios. zado ~ara se ir imprimindo como fÔr possivel.-

Fizerão-se ainda aigumas breves observações; e Hellnques de Reze'ncle. l> tl
ju1gando-:se amateria discutida propoz o Sr. pre- OSIl. ARAUlO VIA.l"iNA.: ~ A este mesmo respeito
sidente se o ofilcio do ministro da ~uerra, que o já o redactor actual do Diario fez uma represen
Sr. Maciel da Costa tinha lido, devla ir á com- tação sobre a qualpóde li assembléa deliberar;
missão com o parecer que se acabava de discutir. sendo portanto escusiu:la. a indicacão que acaba de
para dar outro sobre aquelle objecto. Decidiu-se fazer o nobre deputado. Eu a lerei se me fôrper-
que .não. mittido".· .

Propoz mais se a assembléa approvava opa..' Leu-a; e era concebida' nos seguintes termos:
recer,; e foi appr,ovado.. « O redactor interino do 1Jiario daassembléa•.

() SR. MONTESDMA: - Eu tenho a fazer uma indi- considerando por um lado a impossibilidade de sa
eacão que tem por fim ·mostrar que a assembléa não tisfazer os justos desejos do pu.blico, accelerando a
trãta-de objectosque lhe não pertencem. Lendo'o impressão. do mesmo Diario, retardada por obsta
J)i.a.rio, elo Gooet'no de 13 deste mez achei uma 'Por-' cuIas invenciveis e por outro lado quanto deve
taria do ministro da.guerra.em queelle se exprime augmentar o desprazer geral dos leitores a demora
por Wija. mal1eir~ contraria ao que, deliboroua as- da publicação,dassessões em que se discutir o pro
se~bléa,e ~e.que,póde.,resultat:a esta para '0 ·fu-. jecto da'constituicão; lembra-se. de representarres- .
toro. al.gUm.a te.sponsabilidade. (Leu a portaria.) peitosamente â mesma augusta assembléaque o
Ach~...qQE! .estar. expressão-resolveu...., quer dizer expediente. talvez. unico . de remediar de algum.
tomoucoilheciJnento do negocio Como attribuição modo este.mal~ seria encarregar-se o representante
sua, remettendo ao governo a resolução para a coinpreferenma.da.redacção.privativa d&ssessões.
executar. desde ala em que se tratar do reierido projecto não
~~ entend9 que.tal cousa não. houve; .entendo deixando comtudode ir redigindo, se lhe fÔr pos-
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sivel) as atrasadas até chegar à epoca da discussão
da Cl>nstituição. ' ' '

({ E como nàopóde ,desde jàmarcar-se o numero
certo das folhas que hão decom:pr:ehender as ditas
sessões atrasadas, entende que para não desordenar
a serie dos !lumero~ se de~~ e:omeçar nova numa
ra~o na folha em que se pnnClplar a tratar d'aquelle
projecto, fazendo-se deste 'modo um segundo vo
'lume. - Theodoro José Bia,ncardi. »

Finda a leitura, disse o mesmo Sr. Araujo Vianna
que li. eommissão da redacção não interposera o
seu parecer porque se confirmava em tudo com a
representacão, e que assim o declarava para a as-
seinbléa dãcidir. .

O SR. ALENCAR requereu que, por amor da ordem
a commissão desse o seu parecer para sobre elle a
assembléa resolver.

O SR. FRANCA: - O negocio é urgentissimo. O
Diario anda atrasado tres mezes; e deste modo nin
guem se interessa em le-Io, porque em geral gosta-se
unicamente do.s novidades do dia. Acho portanto que
se deve deferir 6. \'(lpresenta~.ão porque as provinCIll!!
querem o com razãO, saber o que se passa a respeito
da constituição. To.lvez fosse melhor haver dO\1s re
dactorcs; mas ao menos cuide-se já da publicação
destas sessões.

Os Srs. deputados, membros da commissão reli
mãO-50 para formar o parecer; o tendo voltado,
leu o Sr. Araujo Villnnll o seguinte:

cc A commissl'1o da rcdllcção do Diario, tomando
em consideraçào ll. inclusa reprcsontnçilo do llctUal
rcdnctor; é do parecer quo se delibore nessa confor
midade. -I)ll.ço da assomblóa) 15 do Setembro de
1823.-Can(hdo Jose de Araujo l'·iannc. -João
Antonio Rodrigues de Curvalllo. - Antonio Gon
çalves Gomidc. lO

Falllu'ào alguns senhot'es sobre ll. urgencia da
mataria; e propondo o Sr. presidente se era ur
gente, decidíu-se quo sim; e como se julgasse II
mataria discutida, propoz logo depois se se appro
vava o parecer com a mdicação e foi approvado.

O Sa. MONTEStmA: - Sr. presidente: não posso
ser surdo aos clamores àa minha provincia que
tanto soflreu da barbaridade lusitana, nem ver com
indifferenca que sejão llttendidos aquelles mesmos
que a tlagellárão.

Ha poucos dias passou por mim um desses om
cias lusitanos que entrarão nll cidade da Bahia com
mão armada e inimiga, e {lerguntando ás pessoas
com quem estava que omcial era este, responderão
me que era um dos da guarniç.io lusitana da Bahia,
que fôra addido a um dos batalhões desta Côrte! Que
s,enhores é possivel tal? ,

Como, Sr. presidente, como é passlvel que os
mesmos que pegarão em armas contra nós, que
ensanguentárão suas mãos infames no sangue bra
sileiro, entrem no serviço, e venhão até preterir
officiaes benemeritos que sempre pelejárão por
nós e'pela nossa:in.dependencia? '

Muito embora comão o soldo, dado pela genero
sidade brasileira; mas, .entrar em serviço, nunca.
Entretanto d'alguns sei. que estãoetrectivamente ao
nosso serviço; e não se julgue que. fano de leve,
tenho aqui os competentes documentos para provar.
São:as portarias do ministro daguerra_quelDandou
abrir o respectivo assento a Manoel de Mattos Reis,
Antonio Pedro da Silva e Antonio J,>estana, e as
certidões da thesouraria. geral das tropas e do ca-

pitão de ~aata Pires encarregado do registro d()
porto. ,

F notavel que o ministro da guerra calasse, como
~()U, a praça destes officiaes e o lu~ ;i'onda ne
rao;,maso que eu acho ainda mais notaval é a in
solencia com que eUes fazem servico e montão
guarda., com a mesma farda ainda banhada em
saIlgue brasileiro.
, Vou pois oiferecer uma indicaçào sobre este ob
Jecto que espero 'l.ue mereça a attenção desta
assembléa; e requeU'o que a dita indicacão seja
remettida ã competente commissão para dâr sobre
eUa o seu parecer com urgencia:

Leu a seglÜnf.<) indicação.
« Proponho que se remettào á commissão da.

glJerra as portarias e certificados juntos sobre a.
admissão ao serviço brasileiro dos officiaes lusita
nos nelles especificados, para que dê o seu parecer.
-O deputado, Montesuma. »

O SR. HENnlQUES DE REZENDE: - Eu farei uma
declaração para que n commissão tenha mais algu
ma luz a esse resneito. Muito gostaria eu do amor
dos europeos ao 13rasil, comtanto que o seu amor
fosse o dos cordeiros e nüo dos lobos.

Ha abi um oficial, que foi do 20 batalhão do ca~
çadores em Pernambuco; no tempo de Luiz do
nego foi incanço.\"el em perseguir os pernambucanos
na causa quo sustenlavao: ou não estranho que um
omcial sutialtorno seja obediente a seus :luperiores.
o que noto é o onca~niÇllmento com que este, c ou
tros 1lzerllo perseguições.

Depois foi eUo com outros mandados Ellra Portu
«<,lI; a quando alli emigrados se otrerecerllo a formar
um corpo de tropas para virem á Bahia, eUe foi um
dos que voluntariamente vierão; aJli fizerão hosti
lidades e derramarão o sllcngue brasileiro. Mas
quando este llmigo via que Madeira se preparava
para retirar-se como se vê da sua proclamação feita
um mez pouco mais ou menos antes da sahida,
passou-se entuo para o interior. E' verdade que me
consla que o general Lima proclamara que recebe
ria os que se lhe apresentassem; mas não me consta
lhes prom(lttesse emprega-los no serviço, nem lhes
podia prometter.

Se querem por generosidade dar·lhes o seu soldo.
para terem que comer, convenho; mas emprega-los
no serviço nunca. EUe passou-se para o interior,
quando vio perdida a sua causa: o seu amor por
tanto, torno a dizer, não é o dos cordeiros, é de
lobos Fundado nestas idéas é que eu otrereci um
projecto de decreto; mas foi rejeitado; eu então
Ilppellei para li tempo mostrar se eUe era ou não
necessario, e a experiencia me vai mostrando quo
eu não me enganava. E' o que tenho a dizer para
illustração da commissão.

o SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Não é s6 al[ui,
em 'todas as provincias ha destes individuas. Uns
pedião tropas a Portugal, outros forão lá mesmo
requere-las; e depois de voltarem e'tomarem armas
contra nós são admittidosao nosso servico. Eu no
mearei· o tenente coronel da Parahyba, Loureiro, a
quem· o governador das armas mandou retirar para:
Portugal. ou outra qualquer parte, por ter alli ex
citado a indignação geral ~om seus procedimentos,
e a c~ja ordem não quiz obedecer; fugindo, depo~s
para Pernaínbuco, donde se passou á Bahia e di
zem que alli entrãra no serviço do Madeira.

O certo é que de lá se pa~sou a um dos portos ~o
sul onde, comprando mantimentos para fornecer as

, 25
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Sessão em ~C de Setemh" de ii823

PRESIDE:;CIA. DO SR. B.UÜO DE SANTO .UIA.RO

Reunidos os Srs. depubdos pelas lO horas da m~
nhã, fez-se 11 chamada. e llcharão-se presentes 70.
(~ltando com causa os Srs. A>ldradll l\Illchlldo, Mar
hns B.ustos, Araujo Gondim, Francisco Carneiro,
CarneIro de Campos, Andrado o Lima. Ribeiro de
Andrada, Rodrigues da Costa. .
. O Sn. PnESIDt:'ITE declnrou aberla II sessão: t'

lida a neta dalln'ccedento Coi approvada.
O SR. P.\UL.4 E Souz,\ mandou para li mosa uma

declaraçüo do voto :
tt Declaro que na sessÍlo do hontem votei contra

o parecer da commissão do con8tituieão que exigia
tão sóml1nte 11 llssistcncia de cincoonia c dous depu
tados para a decisão das materias, fossem ou nào
constítucionaes.-Paula e Sou:a. 11

O SR. M.tRlA.~NO C,U'UCANfl mandou~ 4 mesa
outra declaração nssignadll por mais outros Srs. de
putados; mas sendo impugnada por nito estar con
lorme ao regimento, o sou autor a retirou; e sub
screverão li do Sr. Paula e Souza os segllintcs Srs.
deputados: Vergueiro, Rocha Franco. Duarte Silva,
Ribeiro Campos, Carneiro da Cunha, Cruz Gouvêa,
Caldas, Fortuna. MIlJ:ÍanDo Cavalcanti, Alencar,
Xavier de Carvalho.

Passou-se li ordem do dia ; e entrou em discussão
o parecer da commissão de constituição sobro II en
trada e existencia neste porto do bergantim ponu
guez-Tre:e de Mai~lle trouxe li seu bordo o
marechal de campo Luiz Paulino de Oliveira Pinto
da França: e sobr.e, a conducta que se deve guardar
com os outros commissarios que se esperão de Por-
tugal. .. ~

O· SR. CARVALHO EMELr.O : -Sr. presidente, este
parecer ~a c.ommissão sobre <) • negocio importante,
e q~e fOI obJecto-de nossas deliberações, .parece-me
mUlto· exacto e conforme a todas as regras ào jllSto.
Contém duas partes : aI" assignala as providencias
sobre o que deve praticar-se com o marechal Luiz
Paulino: e a .20. as que dizem respeito aos outros
~missarios, segundo consta dos offieios que vierào
Juntos.' .
': Quando düas:nações estão; em guerra, logo que

,se apresentã~ sign~es_ reConhe~idos . de se qu~rer'
tratar algumanegoClaçao, e que se pede para ISSO
cessacãode· hostilidades ou por meio dos trombetas'
substítUido8:hoje .em dia· aos arautos;· ou pOI' ban-:
deir~p~lamentar,·é· conforme aos prineip'ioseertos
do melta das· gentes, que se suspendãoas hostili-
dades, e se recebão 'os emissarios; ouvindo-se· as

« INDICAÇÃO

« Proponho que se recommende ao governo que
~xcite·a vigilancia e attenção das autoridades e em-,
pregados naqllella fronteira eo'outras deste Im
perio, exi~do- as infor~aljles e exaJ!les que mais
possão elucldar a denuncIa da carta JDclusa,afun
de obstar-se quanto antes que Os hespanho~s~com
intrusões furtivas, das quaes ·mais de uma vez a
historia nos fornece exemplos, não violem eusur
pem. o Lerritorio deste Imllerio.
- « Paço da assembléa, 13 de Setembro de 1823.

_ O deputado, José Feliciano FerMndes Pinhei
To.»-Resolveu-se que se officias~ ao governo.

O mesmo Sr. Fernandes Pinheiro, fez tambem a
indicação. seguinte: .

«. INDICAÇÃO

« Proponho que· em attenÇãO ao atrazo em que
se acha0 certos trabaihos desta assernbléa; como as
discuSsões· interrompidas. de alguns. projectos de

tropas lUsitanas fo~ aprisionado- e S;ctuaImente ~'l~; pareceres: de é~mmissões adiad05) ~das:
~eha f!~o nesta CIdade. . .'. lmturas e~•• se destinem e reservem .para isso. ou
A~ .de ser esta.· a sua conducta.,· amda ·ha duas sessoes· na semana. ou as horas ~proion-

pouco li impressa 1lIIla carta em-que eRe pretende gação de .quatro dias em'cadà semana. .
mostrar-semnocente;e como tambem póde querer .« Paro da assembléa. 15 de Setembro. de 1823.
entrar em serviço. ~go.~ qüe sei: á. sel1 respeito -O deputado, Fernandes Pinheiro.-Ficou adia-·
para que· se coriheçao· os "eus merecrmentos e se da por ter dado a hora. . . .
pratique com elie o que deve praticar-se com ho-. O Sa. PaEsmEsrE a..<:Siçonon~ a ordem do dia:
mens desta TJ.at~. 1.0 O parecer das COmmlSSÕes rel1Ilidasde· consti-

O. SR. ANTONIO CAUlo~:-Eu .requeiro que a tui~o e politica internasobie a .chegada do ber
eommLc:são apresente com urgenela o seu parecer. gan\lm Tre=e de Maio; 2.... O projecto decons\i
Consta-me que a provincia da Bahia se tem admi- tuição.
rado de fI.Ue est~jão· estes lu:si~os no Brazil; e Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Lui:
quanto ma!or sera a ?ua admIrc:Ç<lO quando .souber José de Carralho e Mello, secretario.
qlle entrárão no sernço da naçao com vencunento
de antiguidade e até, se~do se diz, contando-se
lhe o tempo que militárão contra o Brazil! Se as
sim fôr é éüusa espantosa e cumpre tomar sobre
isto activas providencias.

Resolveu-se que fosse tudo â commissão para dar
o seu parecer com urgencia.

O SR. FEn:U~I>ES PINHEIRO: - Ha materias de
"tanta importancia e transcendencia, que requisi
ções as quaes aliã~ parec~rião minuciosas não slio
aqui superfiuas e unpertlnentes; lal é quando se
trata de preservar immuno e illesa li integridade do
territ.orio do imp.erio. .

O interior do BraZll niio sendo ainda proporcio
nalmente habitado, suas extensissimas raias não
íêm :podido ser sempre bem $Ullrdl1das e vigiadas;
daqlu vem que os nossOs conunantes têm, por mais
de uma vez, tentado intrusões Curtivas, de que le
mos, além de outros, um exemplo na historia;
quando pelos' annos de 1743 erigiru.o na margem
oriental do rio Guapori a cldêa de Santa Roza,
precisa foi força e tempo para desa!ojal-os, sendo
capitão:general de Matto-Grosso D. Antonio Rol
liro de Moura, depois Conde de Azambnja.

O receio de vêr renovados semelhantes attenta~
dos e violações, junto com o amor da patria, con
correu para que não sa escapasse lÍ denuncia, que
em uma das nossas sessões atrazaàas fez incidente
mente um honrado membro e instando-lhe eu para
que mais positiva e claramente a renovasse, escu
sou-~e talvei por modestia, cedeu-me mais antes a
carta com que agora instruo e faço minha a indi-
cação seguinte: . .



SESSÃO Df 16 Dl SETEMBRO DE 1823

snasproposi~ e se adoptem.todas as medidas., das gen~ ·que prescrete como ju..o:ta. a Preza de
que lhes não fatão mal, despedindo-se os mesmos embarcação ~"3., muito mais quando entra pelo
com asrespcs~s, que convém abraçar. L~ é fam- ~ e fuma a sua bandeira e os que nelJa "i"êm sw.
bem oque tempratica~o as ~ações cul~ ~ o que Verdadeiros prisioneiros de guerra como inimigos>
tem ensinado os que escrel'eIaO sobre o.direito das hatendo fingido trazer n~oociacõespacificas e in-
gentes geral e convencional. texessantes ás duas naooes. -

Por estas razões todo que se quizer apresentar ã Não tenho portanto inais queappro>ar o parecer
nacãocom auem está em guerra. para tratar de su.s- da commissão, não só pelo que fica dito e porque é
pensàode hostilidades, troca de prisioneiros, ou e:mcto, mas tambem porque na pressa e estl'eite::a
outra qualquer n~"Ociacão semelhante, ba de fazer- do tempo não podia ser mais bem feito e adequado
se annunciar como pariãmentario, palavra que de- ás cireumstancias e ás decL"ÔeS do direito das
sic"1la mensaoaeiro com propostas paCificas, e que tem gentes.
relacão com o estado de ~erra, em que estão as O SR. nIcoz TA.VARES :-Sr. presidente, as com
duaS nacões belJ.4,<>erantes. !Sós estamos em perfeita mL~es reunidas de coostituicão e politiC<l interna,
~erra êom Por~u.,cral: somos nação ci;vilisada; e não podião deàar de reconlieeer que o objeeto de
aeYelIlOS praticar o que acabo de refenr como te- que boje se trata e que então lhes foi presente, era
gras da lei das nacões. da competemcia do poder executivo; mas reeonhe
. Portanto apresentando-se-nos este marechal man- cendc) tambem a franqueza e boa fé do mesmo po
dado por El-Rei com uma carta régia, que lUlnun- der executivo em requerer â esb 3ssembléa uma
cia, que o fim da sua missão era fazer cessar as hos- norma certa de conduem em tão importante ne
tilidades na Bahia. e ,ir unir-se aos outros emis.~- gocio; tendo de mais a mais em consideracão o es
rios. tendo entrado com bandeira parlamentari3, lado melindrasó em que actualmente se acnll a na
era claro, que não podia deixar de ser recebido, e c!lo, estado que exige a mutull coadjuvação dos
devia ser tratado como pessoa encarregada de algu- aous poderes, não hesimráü em dar o seu parecer.
ma negociação por parie ~o !ni!Digo até .q~e se apre- Resta agora exnminnr se ello deve ser approvado
sentllssem os outros. Então a "lsta da mlS&10, da sua em todos os seus llr!.ib"Os,
qualidade e conveniencia, se deveria decidir se c!Im- Antes porém, de entrnr neste exame de"o di%er
pria tratllr da ncgociar.ão ou serem logo despedidos que dos oIDeios e mnis p;1~eis que forilo remettidos
som serem ouvidos. Concorreu. que o marechlll cs- lÍs ditas commissõcs reunidas. coUige-se que o go
tava bastantemente enfermo e ató com perigo do vemo portuguez 011 por malicint ou por fraqul!Zlt,
vida se estivesse mais tempo embarcado; que diz n ou mesmo de boa fé, (se li poss1va\) pretendia co
commissão? Aquillo que é conforme as re~as da ,'illr á esta côrie pessoas da sua confiança pua tra
i~lstica rostrictlrlmente unido com as da human1dade. tar de certos arranjos com o nosso go"crno incul
Nenhum paiz por mlÜS barbaro que fosse deixaria cando-se ser o mnrochnl Luiz Paulino uma dessas
de prestar auxilio a um enfermo,que Ih'o requeresilC. pessoas.
At6 aos criminosos do alta traicão que são conside- Constou tambem mlÜS ás commissõcs o acertado
rodos os mlliores inimigos do tstndo, se adoecem, procedimento do governo de Sua P.Jagestade Im
são tratados no hospital com a~ cautol3s n~ces~rias. perial em declarar logo á esse ma..-echal os briosos
Como se podia fazer o contrano a um em1SSal'lO de sentimento~ da nação brazileira, isto é, da nào ad
uma nação estrangeira que "em en«:arrega~ode uma mittir com em'iados poriuguezes negociação nl
missão parlamentar? Tudo que assim se nao, fize~se, guma que não tiver por base o reconhecimento da
ia de encontro ás regras do Justo. sendo alem disto nossa independencia.
deshumano. A' vista de um tal procedimento as commissões

Na outra parte do parecer da commissão o que.se podião mui bem dispensar-se de referir outra cousa
estabelece, que deve ~er l~gar com os outro~ eOllS- que não fosse o confirmar o "'overno em sua bri
sarios que se esnerão, é Igualmente dedUZido d.as lhante carreira, dando-lhe os ~ogios que de justiça.
regras de direitô dns gentes que acabo de referir: lhe são devidos; mas para nada ficar em duvida a
ó preciso que sojão recebidos e ao ~esmo tempo este respeito, passárão além; declarárão no lo ar
guardados.. c0!O as cautellns necessar1as, para que ti.go, que chegando li. este porto os ~obredilo.s en-,
disto se nno siga algum damno ao estado, , nados, mostrando-se serem verdadelI'Os Pll!'lamen-'

Declara-se no mesmo parecer que o ulte~lO! tra-l tatios, pudessem desembarcar sendo todaVIa hon
tamento deve ir de conformidade corn as m1ssoes de I rados e defendidos por uma guarda dt\ honra~ que
que vierem encarregados, devendo denas conhe-Iao mesmo tempo os desviasse da communicação'
cer-se se convém que sejão reconhecidos e tratados com as pessoas dopaiz. . .
como verdadeiros mensageiros, que trazem nego-I Eu, porém, posto que assignasse este parecer-"
ciaçMs á tratar, ou se como pedidos, que vêm com todavia ,discordo quanto ã este artigo•.Agora m~-,
princiJlios capcioso~ perturbar a mllrcha dos nossos I mo sou informado ~o! um meu r~.pe1tavel.~o
negoclos; portanto Julgo que o mesmo parecer ~estaIchegado bontem de Lisboa, que alli era publico VI;'
parte se conforma com os principi~s estabeleCIdos; rem esses enviados unicamente com o fim de,rEl-"
devendo-se praticar o que neUe esta marcado e pro- porem as ,cousas, da parte de D. João VI, no seu
posto. . Iantigo estado, isto é, restabelecer no Brazil o sem-

No caso, porém, .que se rec_onheça que ~ão são Ipre detestavel absolutismo e lembrarem ao nosso·
verdadeiros emissarJos, que nao tê~ os slgnaes e jlmperador que eUe ha de· succeder no tbrono de.
caracter de verdadeiros parlamentanos, estabele.- I Portugal. _ . . _ .' ..
cido pelo direito e pratica das naçõ~s e que ~ns Sl- '1 Inse~satos I Quanto. se engana0! Quao' desvaJ.-
nistros são o primaria fim da sua nnda, então·tem rados sao seus ~lanosl .' ' .. _ .. ,
lugar o allrezarem-se· as embarcações como Jl~-I .Eu nada rece~oarespOltodene~;,a naçao· brazl
prias de mimigos e serem tratados como pnslO-lle1ra tem manifestado bem'. YOSl}lVamente a sua
neiros de· guerra os encarregados da. mensage~, vontade, m.as é d~ ~o~sa obnga:çao ob,star a qual:
porque o caso volta aos princípios geraes do dire1to quer tentativa do' mlMlgo e por ISSO eu emendareI.
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este artigo. dizendo qu.ejámaisd~ essesIsem. a previa condicào do reeonhecimentoda nossa
agentes, sem que de boldo mesmo· apresentem os independencia; feitõ isto pelo governo parecia-me
lilUlos legitimos «JUe os aulorise a reconhecer a. que nada. mais tinha que Õlzeu conunissão.
nossa indepen,denaa.. ' Obremos com decoro, e sustentemos a dignidade
. Quanto ao 20 artigo nada tenho que accrescen- de na~o independente. A nossa. independencia
1ar; approvo a sua doutrina, ella faz-se por si mes- exis~ e qúando a proclamamos foi para nào admit.
ma. recommenda:vel. F preciso que os ousados sof- tir lUllão com paiz~ estrangeiro; ora o rei ue
frão' a pena. que lhes emarcada; se se lembrarem Pçrtugal. emOOIa seja pai do nosso imperador. é
os ditos enviados de abordarem as nossas prnias na rei. estronho. e como tal nada ha a tratar com elle
persuasão de que enlrão em seu tenitorio. sem at- antes de reconhecer a independencla do Bram.
teD.cào nenhuma aos nossos direitos, fiquem prisio- AJém disto cumpre reflectir que reinào desconfian-
neiios: assim a justiça im~0S3mentereclama. ~ nas provincia.s a resneito deste mesmo negocio.
. Estes principios sem duvi.~a nen~uma devem ser O ~ere da naçào dá-nos 1?rovas de aff~to. e de
aplill:cados ao marechal Luiz Palllino, um desses enthUSlasmo pela nossa mdependenclll; mas
inculcados em.iados, porem oiierece-se de mais a comtudo ~em muitos lembrar-se que sempre é
mais á seu respeito uma questão e sobre a qual jã trabr um filho com seu pai; e por isso eindiSpen
annWlciei na commiss5.o o meu modo de pensar savel da.r sempre a mesma resposta-sem o reco
e é. se ainda verificando-se ser o sobredito mare- nhecimento da independencia nào se enua em na
cbal verdadeiro parlamenwío, o gG\"Cmo deverá gociação~ma.
tratar com ene: é. sobre isto que eu convido a at- ,A comnnssào porem diz que se, lhe póde permit
tenção da assemblea. ,tir. o desembarque, mostrando que são vema-

Não 'Pretendo desabonar o marechal LuIZ Pau- deU'Os parlamentarlos; mas para que'l Não salta
lino, el1e desgraçadamente jA se acha desabonado: aos 01005 que nem este, nem os outros que vierem
humilde prosel)10 do partido inimigo do BrazU, trazem para negociar a base de que não se pôde
ainda ha POUl'.o, nas ultimns sessõcs das cOrtes or- prescindir 'l Logo que mais ha a fazer do que dar a
dinnrias nprcgoavQ-se o apostolo da união; II sua respo~ta que já deu o ministro 't Portanto a. com
conducta. é bem notoria, desprezando os interesses missão só tinha a dizer que o governo fizera li sua
de sua pat.ria bandeava-se publicamento com a ca- obrigação, o quo a assllrnbléa esta.\·a S\ltisfeitn.
nalha CIllc nos motejava.;~ homem desta natureza Nós não devemos onvolver·nos neste negocio que
nào pólle jámais merecer a conflança publica o o ti da compeLcncin do executivo: eUe respondeu bem;
nosso governo de\'crd traLlH" oomcllo'l Persuado-mo e !lO firmo nos principios que adoptou continuar a
que não. nllo admittir eml.s~ario. nina0. que .sejão anjos, sem
. Por consequencil1 voto tambem quo 50 diga /lO ~ expressa ~ondiÇllo do reconheCimento da nos~
SO"crno quo nào admitta o marechal Luiz Paulino lD~epondonclll, ia: o que deve, e procede com di·
á conferencia alguma ainda mesmo reconheceo- gmdllde.
do-se ser verdadeiro parlamentario e ({UO logo qlle Estou _~erto que quaesquer outros q~~ cheguem
o seu estado de saudo o pormittir seja l"'.Jmeltldo hiio de nr só com ns espe!'an~s_ de uml10, e por
pnra o.remo de seu senhor, praticando-se, todavia, lanto nnda do ontrar c~ negoClaço~s. Em Portug~
o mesmo que com os outros no CllSO de nito ser ver- 1'cc~nhecondo a nossa md~pendencla, todas ,as ~als
dadeiro parlamentario. naçoes ~,reconhecem, po~s se o não têm feito Já" é

, por poliLlcn i porlanto vno-se embora esses emls-
Eu mando ã mesa li segmnta sarios, e \'coMo com instrucções que sirvào para

« EMENDA este fim.
o h ., O SR. ALENCAR :-outr'ora levantei neste augusto

« 1. _Logo que. c es:~rem os emlssarlOS de, Por- recinto para faUar de uma maneira, que parecia
luga! nao desemba~ao sem apresentarem ~tulos querer dar a esta assembléo. attribuições, que lhe
legaes ql!-e os autorlse li reconhecer II nossa mde- não competião : então fui censurado, e respondeu-se
pendencIa.: " que não nos deviamos ingerir em attribuições

« ~.o Nao apresentando os menCIOnados títulos alheias; mas parecia-me ver cidadãos opprimiàos.
prallc~r-_sa-ha o que se acha e::tpresso no parecer da e vexados, n lei sem vigor. o governo descuidado;
~omml;sao. '" e então julguei, que s6 a influencia da assembléa

, ~ 3. O marech~ Lwz Paulino. ronda sendo le- poderia remediar aqueUfl mal; comtudo nada se me
gltimamente a~torl~ado para, trat:-r c~m o !l0sso respondeu, senão o que já disse,-não nos compe
gov~mo. _este Jámros o awmtt!1 a comerenCla de te. - Agora porém, senhores, fallarei de moao,
qualidade aWmia; ~elo c~ntrarIO, o fa~a logo em- que parecerá defensor das prerogativas do governo
bar~ para 161'a d~ unpeno. apenas s~ achar. resta- quem ol1tr'ora parecia querer augmentar excessi
.belecldo da m?lestia que dIZ. a~cal-o. mas ISto .no vamente as da assembléa. O parecer da commissãe>
~o de s~ verificar ser yerdadelI'o pa~lamentarlO, tem duas partes: la que diz respeito a Luiz Paulino,
porque n.ao ~endo pratlcar-se-ha o dISposto para e outra aos enviados, que por instantes se esperãe>
os outros enVIados.. . de Portugal. .

« P~ço da ass.emblea. 16 de Se,temb!o de 1828.- Quanto á primeira já está decidida: faUarei da
F,.a~co Munll: Tavares.»-Fol apOiada. segunda. Nada tenho contra a materia do parecer;

:0 SR. CAlI.NEmOllA. CUNHA :-Sr. presidente, eu eu creio, que eUe está organisado segundo os prin
apllrovo a ultima reflexão do illustre deputado que cipios evidentes dos direitos .das gentes, e se ell
acabou .de fallar., houvesse de obrar em tal caso, talvez outra causa

Quando se !J'atou ~e~te objecto, ~ogo que ~e re- não fizesse senão o que ap~nt~ o mesmoparecer; mas
cel)e,a o Qffi.Clo do munstroda marmha relativo ã senhores, acaso é das attribw~ões da assembléa este
cbegadad~ Luiz Pauli,no, eu fui.de, opinião que o negocio '1 Deverá aassemblea, marcar ao governo

. go.vemotinha procedido como deVia, declarando até o modo porque. deve receber os enviados de
.que nada tinha a..Ú'atar c.om emissarios de Portugal uma nação inimiga, que vem como parlamentarios
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entabolar negociações comno...c:co ~ Não saberá o, rião ser reputados como espiões, e feitos prisionei
governo () que deTe o}Jrar' Acaso saberemos nós, ros de guma; isto é hm erro, ê um absurdo; ainda
mais do que o governo nes~ materla' l\ão; eu. mesmo que nào ~nhào munidos de..~es noderes .
creio que o governo deve saber este negocio mais para reconhecer a independencia. logo que&elles se
do que nÓ$, L"'Slm como nós saberemos de certo apresentem como parlamentarios, mostrem suas
mais que o so.verno, fazendo uma lei. despendendo ~!lnciaes. que (lS autorisemll~ quaesquer nego
a fazenda publica. etc. Claçoes devem ser reputados ~nVladosde uma nacão

Não se póde duvidar que é da natureza das atui- independente, e como taes respeitados. •
buições do goTerno O tratar as negociações com as Nao se de~!D a~ittir suas negociações. porque
nações estrangeiras, receber seus enviados, e fazer fal~ a condiçao, Stne qua ilOn ; mas devemos reg
todas as correspondencias dipIomaticas; e quando peItaI-os, e f~e-1os voltar para o seu paiz da mesma.
muito só no fim dessas negociações deverã dar fórma. que .Vlerao, e pres~do-Ihe todos os socor
parte à assembléa do modo. e pcla maneira, que nós ~s necessanos. Ma~ tu~1:!.ISto sabe o governo; tudo
lhe marcarmos na constituição; logo para que ha\'e- ISSO é da sua attrlbUlçao; elie obrará. e obrarã
mosde occupar-nos até em dizer ao go.erno o modo bem; e. nós tratemos do que nos compete, e
porque deve receber esses enviados de Portugal't nada maIs.
E' tão louvavel ao governo a delicadeza, que leve O SR. CARVALHO E MELLO :-Quando Sr. presi
com a assembléa, o desejo que mostra de marchar dente,fallei desta materia pela primeira vez dirigi-me
com esta em harmonia, submeUendo-llie a decisão a mostrar, que o parecer da commissào era confor
deste negocio, quanto não será louvavel li assembléa me ás regras do direito das gentes, e que só depois
o aproveitar-se desta delicadeza, e ingerir-se no da chegada dos emissarios esperados, e á vista de
~elhe nào compete. suas proposições ê que podia e devia decidir-se se

Nada temos de dizer Im governo senão que todo serião ou não recebidos. E' claro e constante da
este negocio lhe pertence decidir. que a assembléa participação do governo, Cl.ue já se tinha mandado
espera que o governo obrará como deve; e se maill perguntar ao marechal LUIZ PlIulino 5(> trazia in
alguma cousa houvessemos de dizer-lhe, e até mes- strucções c poderes legaes para reconhecer a indo
mo de ordenar-lho era aquillo mesmo, que elle jli pendencia, e integridade desto imperio.
tez: isto é, que nenhuma negocillção ndmittisse, Em consequencia não Callei desta preliminar con
sem qne precedesse como preliminar o reconheci- dição por julgar. quo de sua natureza era tuo esSen
mento claro e decisivo dl1 independencil1 e integri- cial e nocessaria ti estabilidade e prosperidade do
dade do Bruil. Brazil. quo nito havia mistór lnlllS especificai-a.

Isto mesmo já muito bem disse o governo; ml1S Além dislo disso que então scriilo os mesmos emis
se querem digamol-o de novo: isto devemos dizer- sarios escutados ou não; era evidente, que se on
lhe. porque satisfazemos aos nossos juramentos- tendia com rolaçilo ás instrucções o proposições quo
de não admiUirmos com alguma nação laço algum apresentassem. E' extemporanoo, por nào dizer
de federacão qualquer. que se opponha á nossa ocioso. estar já a tratar de que os mesmos querem
independe"ncia.-Nada mais temos li fazer. Cada união àa Portugal com este. imperio, p0l't{ue eu
um carregue com os seuS deveres: faça o governo não sei nem alguem o póde saber, sonito á YIStD, de
o que é das suas attribuições; a nós nos não falta, suas.propostas: .
<!U:0 (azer. Nao é posslvel que tenhao outras pretenções 't

Deixemos de influir sobre todos os negocios, se- que sejã.o as suas proposições tendenteS a outros
nhores; não nos illudamos: a natural tendencia negocios de interina consideração? Nós estamos
das assembléas extraordinar!as para i~fluirem e~ em perfeito estado de guerra com Portugal, fomos
todos os negocios do estado e a molestla, que maIS provocados pela forca da oppressão, e :I reacção de
concorre para a sua ruina, Eu não quero dizer que via ser proporcionãda: despedaÇ<1mos e arrojamos
esta ingerencia fosse o unico motivo da queda das ao longe as cadêas que nos quedão lançar os nossos
COrtes de Lisboa; mas creio que muito concorreu antigos oppressores.
para a su&.ruina a ingerencia, e preeminencié!-, que Sr. presidente a natureza nos tinha ~eparado,
etlas se trnhão arrogado. em toaos os negoCIos do pondo entre nós e Portugal tamanha dIstancia e
Estado: isto fez, que tud~ o que.s~ct:edeu se l~e Lamanhos mares,. e dando-nos diyerso clima, genio
imputou. e em breve puderao seus ID,lmIgos maqUl- e costumes; satisfizemos estas mtencões da nntu
nar-lhe a sua ruina: tenhamos á vista este exem- reza; e tendo chegado á virilidade não baviatnos
pIo e não corramos ao -precipicio. mistér a tutoria da mãi patria. que excedendo os

Ogoverno já princiI?lou a obrar. e obrará o que justos limites, e lJuerendo privar-nos da cnthegoria
deve: elle não entrara em negociações, sem que de reino a que tlnhamos SIdo legalmente elevados
preceda o reconhecimento da independencia: elle prete~dia forçar-nos ao antigo e pesado estado d~
não póde deixar de obrar assim; porque do contra- coloma, como as estabelecerão as nações modernas
rio cessará immediatamente de ser governo: '1o ~?r não imitando se quer as antigas, que as não sugei:
que é nessa independeD;cia que se !Irma li estabili- tarão a. ta~a~ba escfa:vidão. A ~recia, Sr. presi
dade do governo, como governo 1D~ependen~e. e dente, lnstltuI? colomas .na ltaha· fazendo d'elias .
abalada e11a, ipso. facto, o governo deIxa d~ ser go- estados protegIdos. mas lndependen~es ~ amigos:
verno: 20 se aSSIm llão obrar o governo lQcorrerá tanto basta para sustentarmos com dIgnIdade. pa
naJndignaçãodoBrazil, eimmediatamente desapp~- triotismo, e energia a nossa independencia.
l'ecerá; porque o Brazil quer ser indep~ndente,.Já Pouco mai.s t!nha a dizer sobre a jUstiça. do pare
o é. e nunca mais deixará de o ser. (apotaáo, apota- cer da comDllssao, mas por ter escapado o ponto.
do.) . Se pertencia ou não 8 esta assembléa a decizão,

Antes porém de findar, devo fazer um reparo deste negocio, ou se era privativamente do poder
sobre o que ha pouco ouvi aqui; disse-se que DO executivo sem consu1tal~-farei mais algumas ie
caso dos enviados não trazE'rem os poderes necessa- flexões. Quando appareceu nesta assembléa o om"
rios para o, reconhecimento da independencia dove-. cio do ministro da marinha. que apenas participava
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.a chegada do brigue Treze de 'Maio; logo se excla;..1 que se deixasse á consideracão do governo mas·
mou censurando-se a faI:a d::. pa......icip.ação das mais decretou-se. E quer agora a- assembléa pto~der
circumstancias, e deeididamentese decretou, que contra o quedecidio 'l deliberar em uma parte, e
se officiasse ao governo para remettel-a, na firme dize!' ac"ma, ao pod~executivo que lhe pretendia a
pe;rsuasão de perten~a esta assembléa pelo menos decisão, não é' mostrar leviandade, e inconsidera
a direcção do negQcio.; e ac"Ora já duvidamos da cão 't Por certo que ha pelo menos inconsequencia.
nossa competencia1 Não é isto pelo menos incon- :Nem se diga, que deve carregar com a responsabi-
sideração por- não dizer inconsequencia 't lidade quem tem obr4,aação de decidir o negocio.

Todos sabemos, Sr. presidente, que a base a mais Que susto ou temor podemos ter em dizer ao go-
~ssencjal dos governos representativos é a divisão verno, que não admitta negociacões ~om esse~
dos poderes. que estes devem ser separados, mas emissarios sem il preliminar condiêão do reconhe
por tal maneira unidos e harmonisados, que a reci- cimento da independencia, e integndade do impe
proca resistencia constitua o equilibrio, e se unão ã rio, quando até o governo já o praticou 't Portanto
maneira de uma abobada, e todos se concentrem não tenho duvida em affirmar que esta assembléa se
afim de que se consi~a a firmeza e estabilidade do hOllve. C?m todo o acer!o na deliberação; que a
governo, e a prospendade dos povos: todos sabe- commlssao propoz um parecer justo a respeito de
mos, que antes de proclamarmos a nossa indepen- todos os pontos que annunciou; que a assembléa
cia, e ainda algum tempo depois. os poderes legis- em o approvar não se enlromette com esta delibera
lativo e executivo estavão reunidos no chefe da na"": ção nas attribllições do poder executivo; e que se
cão, porque assim convinha e era necessario para este obrasse O' contrario poderia causar ciuroe.
não nos precipitarm.os na mais absoluta anarchia. Não temos pois que recear; ao contrario devemos

Declarou-sea independencia; instalou-se a assem- estar satisfeitos pelas provas que dá o mesmo poder
bléa; e por este facto separou-se e passou para executivo de querer conservar união e conCormi
esta o poder legislativo, que lhe é essencial. Os dade com esta assembléa; e queira o céo para bem
governos representativos são compostos, e mixtos; da nação, <{ue continuem e durem tão ju:)tos e ge-
e a sua natureza, e fórma resulLa aa união dos go- nerosos sentunentos 1 . .
vernos mon~~hic.os e democraticos; com mais ou O SR.. ALMEIDA. E ALBUQUERQUE ;-Sr: presidente
mt:l}os pa~tIclpaçao das fó~mas de cada um. Desta o parecer. das commissões é tão conforme ãs regras
umao, mlUS 01;1 ~en~s modIficada, é que vem a co- de juslica, e aos principios de direito publico, e'das
nhecer:se a dI~tlD~Ç!10 dos dous poderes, e as suas gentes, - que eu não sei como se possa fallar contra
respe~tlv~s attnbulçoe~; o que deve se! ~a~~o elie. Os Srs. deplltados que o têm impugnado, tem
constitUCIOnalmente: naO trato do po~er Judl('~ano, verdadeiramente atacado mais as commissões, por
po~e é ~ poder ã parts, e que nao tem tão es- haverem interposto o seu parecer, do que o mesmo
\reI~ rela~o com o~ outros.. . _ _ _ parecer; mas vejamos se as commissões devião dar,
4 Nao tendo nós alUda contltU1ça.~ nao e.stão (lor- como derão, a sua opinião; ou se devião dizer,
õant~ marcadas as _extre~as e ~alas ~o~ referIdos como querem alguns Srs. deputados, que o nego
dous poderes, e nao_ estao por ISSO dlStlD.ct~s por cio não pertence á assembléa: mas que é privativo
modo que. se. conheçao.separado e bem dlStlDcta- do governo
mente os limites respectiVos. No estado em que es- . " .
tamos só póde conliecer-se como attribuicões do Logo .que aqUl nos constou por OffiCIO do ml~lstro
poder executivo aquellas, que são muito claramente da marlDha qu~ era ch~gado.ao porto ~esta CIdade
essenciaes á sua natureza, como dispôr das forças o mare~hal LUlZ Pauli~o, vmdo de. Lisboa em, o
de mar e terra, fazer executar as leis. promover o ber.gant!m Treze de .lJfatO com ~andelra :parlamen
andamento e semelhantes; as que não são assim á tarl~, .nao faltou nes~ assemble!i quem l~crepasse
primeira vista conhecidas é necessario que sejão o Illln~stro d~s negoclOs estrangelrospor ~ao liave~
designadas pela constituicão. . dado un!I!edlatamente todos os esclareCImentos a

Tenho, que o governo obra com sabedoria sempre este, respeIto; .e apezar de d~~s S1'5. deputados o
que apparecendo casos desta importancia partiCIpa d~fende~em. d~endo o que sabl!10 •e mo~tran~o que
a esta assembléa; e nós assim o ent'3ndemos, quando amda nao haVia demo~a ; t.odam lS~O nao satisfez e
nos escandalisamos dà pequena demora, que houve se m~ndou que se pe~l~se lnformaçoes ao governo:
em se nos não participar logo. Obra o governo com no dIa se~te ~ mIDlStro de!! conta de ~udo, fez
toda a prudencia e sabedoria quando apresenta a vêr qual tmba SIdo o proced~ento do governo;
assembléa um caso extraordinario, e em que parece apr.esemou toda a corresp~)DdenCla com o marechal,
dizer,-ainda que me persuado pertencer-me a de- a~slm como as. cat;tas régIas que este trouxera de
cisão, folgo de que a assembléa o decida.-:-Quequer Lisbo~ : pedlll a assembléa para resolver sobr~ ~
isto dizer; é que quer obrar de conformIdade com negocl~. a asse!I!bl~ mandou lêr t~dos os papelS,
a sabedoria da assembléa em cousa tão importante C depOIS ?e. bem. mtelrada _da matena e de se ha
á nacão. verem. fe:to mUll?~ reflexoes, mandou-se que. duas
. Acno. que se houve assim muito bem. Approva- commls~oes reumaas dessem o se_u pare~er. Ora

rei sempre esta' conducta, que mostra prudencia, quem nao vê que, este parecer nao podIa versar
cireomspecção, desejo de harmo?ia! e certez~ de sobre a competenCla?. . - .
não querenl.poss,,:r-se de uma ~ttn.bUlção, que amda' A assembléa -estava _lDtelrada ~e todo o negocl~;
lhe não está deSIgnada constltuCionalmente,- e que e· a entender que lhe nao .competIa, nada era maIS
nãe é essencial ao poder executiv~_ Pos~ isto.~m facH d? gue d;cll1!al-o : e não era preéiso que u.ma
these geral, passemos ao caso espeCIal. VelO a esta comIDlssao lh o dlSsesse, para então o pronllnClar~
assembléa o officio' do governo, que submette á sua Portanto é mui claro que as commissões fizerão o
deliberação a·decisão do negocio. que devião; derão o seu· parecer, e parecer muito
, A' assembléa não hesita: responde-se que se pra- justo, contra o qual nada se p6de dizer com razão.

tique com o marechal Llliz Paulino o que o parecer Mas ainda suppondo que -a assembléa antes de exa- .
da comrmssãopropoz no 5" artigo; não se Julgou, minar o -n~gocio por si, como. fez, mandava ás·
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commissõ~s p~ darem () seu parecer; digo ~~ o cesse. p~tender_ ingerir-se em co~s que lhe nào
narecer nao podia ser outro e que as commlssoes pertenclao. Entao lembrei""me do que ,tem aconte
n.unca pomão dizer que o neoaocio não é da compe- cido aos co!'flOs constituintes de Hespanha e Por
tencia da assembl~. Nós vemos qu-e o governo é ° tugale meSIno do que aconteceu ao de Franca nos
proprio que pede providencias; que o governo querannos de sua revolução; lembrei-me do nossõ jura
,obrar em toda a harmonia com esta assembléa; .mento; lembrei-me do essencial que a nação quer
que El negocio é de sUm!na importancia; e que não .que façamos e respondi á duvida opposta -se se
é das cousas ordinarjas; como então podemos dizer não deve responder ao governo quando eUe con

.que não ê da nossa competencia? '. sulta;- parte dos meus raclocinios foi então rejei

. Alguns senhores têm dito que o governo deve tada; parte apoiada; parte sofIreu alteração.
saber o que ha de fazer·;. e que é preciso que esta Para não repetir' o mesmo, não eraminarei a
assambléa se não entrometta em cousasque ã eUe materia por esse lado .e exprimirei melhor o meu
governo pertencem,' afim de não tirar com a sua voto.
ingerencia a responsabilidade aos ministros: na A questão hoje é jã outra, pelo que tenho podido
verdade não conheco o peso destas razões. Emquanto colligix das faDas dos Srs. deputados. Confesso que
a mim eu quizera que tudo se fizesse bem, sem que a materia é de summa importancia e talvez minhas
fosse preciso p~ocurar por essas responsabiJ.!,dades: forças não a venção.
toda a harmoDl!i do governo com a assemblea é de Trata-se de responder ao governo sobre o officio
sUD;lma necessidade:. o govern.o tem o~rad~ de dirigido á assembléa sobre a chegada de Luiz Pau
mUI boa fé e com mUlta sabedona; é mUito digno lino e da futura vinda de mais dous commissarios
de louvor. Emquanto .assim o fize.r, pode~~s estar do Rei de Portugal. O governo neste omcio .dá
cert~s de que a n~ssB lUdep~nden~la a~qumrá to~a conta de algumas medidas já tomadas e estabelece
a solidez necessarlB e a. n~çao sera feliz. Voto pOIS a regra, que julga o deve guiar em (f.ualquer nego-
pelo parecer das commlssoes. ciacão que.pretendão a(JueHes comrnrssarios.

O SR.' RODRIGUES DE CARVALHO: -Os reis em Perguntarei primeirô: o' governo ignorará que
materías politicas não têm país! não têm filhos, este negocio é de suas attribuicões? De certo que
não têm irmãos: esta verdade saDida desde a mais não. •
remota antiguidade está bem provada nas ultimas Sabendo-o portanto consultou a assembléa. Esta
convulsões politicas que tiverão lugar em nossos deve deixar de dar o seu parecer '1 Não.
dias. Além desta regra geral. nós sabemos que o E, dal-o-ha, mandando? Não; porque não é at
chefe da nacão mui positivamente já declarou que tribuição S:Ia. Se tal fizesse daria azo á que o ga
não admittia proposição alguma do governo por- verno estivesse éonstantemente a tirar de si ares
tuguez, sem a decisão preliminar do reconheci- ponsabilidad.e dos negocios e objectos, cujo co
mento da indeJ,lendencia do Imperio; logo parece nhecimenLO e manejo quiz a nacão conferir-lhe para
desnecessario lDculcar o procedimento, que o mi- a descarregar sobre a assembléa.
nister!o deve .ter. quando eUe já o decla.t:0u á as- Logo, cUtnpre, que na resposta se declare que o
semblea, e val coheren(e com o que elIa Julga con- negocío não pertence á assembléa.
veniente. Que temos pois nós agora ~e tratar? Eis jã detnonstrada qual devêra ser a primeira
Será o modo com que devem ser recebidos esses parte do parecer da commissão; não é netn disso se
emissarios, segundo mostrarem ou não o caracter trata.
de que s~o revestidos? _ • .. Sr. presiàente, eu quizera que se distinguissem

Eu crelO que ~ ~ssembléa !lao quer lazer direlto do~s tempo!;: um que é o em_ que che~ão os emis
novo, e mesmo direr que o nao pôde fazer; es~a sarros, outro em que declara0 sua miSSão e que
materia está exhuberantemente tratada nos escrl- com elIes se abrem negociacões•

. ptores ; ha um direito convencional das nações que Ao primeiro pertencem õ modo 'por 9'lle devem
o sancciona, o ministerio sabe qual é a marcha ser recebidos, as solemnidades que elles devem
que deve seguir, e portanto desnecessario é gastar- guardare as medidas deséguranca que convém se
mos tempo, com o que o governo sabe e é do seu tomem; nada disto pflrtenceá assÊlmbléa, é tudó do
officio. governo. Portanto, sobre isto' nem uma palavra.

Quando chegar o momen~o de ~onvenções ~u O segundo comprebende já as co~di~ões !lpe de-
tratados, depois de reconheCida !i 1Odependencla, vem .preceder ã ab.e~u!a das neg?~açoes: la. O c.o
então o chefe. da nacão o commumcarã á assembléa, nheclmento da legltlIDldade e aptldao dos commlS,:,
porque esses objectõs a elIa pertencem tambem e sarios, já os artigos .da negoc.iação. E' sobre estes
não é só attribuicão do chefe do poder executivo, tres pontos que a assembléa deve responder•.
como até no projecto da constitu~ção.. art. 6° está Emquanto ao lo, a'pprovando;a. base toma.da p.elo
reconhecido. Ainda hontem OUVI dIZer a alguns governo, o reconheclmento da mdependencla e.1O
dos illustres deputados que a' assembléa não tinha tegridada do imperio, condição sine qua o governo
ordenado mas tão s6mente. dado a sua opiníão; não abrirá negociação alguma: pois ou nos consi:
e diremo; hoje que a ass~mbl~a re~olveu!3 decidiu? derão insurgentes, ou~a~ão livre e indepen~énte;
Isto me parece contradictorro. E por ISSO. o meu naquelie caso" so~os _mdignos de, trat~em ,c0!fi'i
'voto que se declare a~ governo ~. reconheCImento nosco; nes~e !e.con~e~aº.so~~tpneme~te. a nossa m-
da assembléa pela herolcaresoluçao que elie tomou, dependenClae mtegndaà.e. " , '

.eque aassembléa fica na certeza ~e que o ~QvernQ Louvo .portanto a base .tomada pl!1<J: gOremo,
çontinuaTá a.ter· li marcha digna qu~ a naçao deUe assim como tod~ ~ sua conducta a,~é a,qJ1~ stlbr.e o
espera. ' ., neKocio. , ".'.:

,O SR. MONTESUl\lA:~Eu, Sr.; presidente, fui o Nada queremosc0n;t ~~,es vilndaJos; naçI~ precI-
primeiro que ao annunciar-se aparecer da co~- samosdellEls" ~e preclSaQ,~d~.nÓ~,· que.abatã()Slor
missão me 0pPuz. á eUe, ,dizendo qU,e era n~cessarIo gulhp e ,ço~eçaO; a~uperlOrldad~ do grande povo,
comportar-se a assemblea em fórmaque nao pare-outrora llllSerll colo01a., . c ", c.,'.. _.
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Emqn~to ao 2",. só ~ gO'VenlO pode.e.ntrar na
averiguaçao, se são Ol! !lao aptos, se legItlIDos ou
-não; o mesmo finalmente· se deve dizer ãcerca do
SO, declarando-se, porém que' á assembléa perteo.ce
e quer Saber antes de serem ultimadas as negoclB.
ções p&ra. as approvar.

Ora, como o governo dá parte de medidas jã to
maaas por elie, cumpre approval-as ou desappro
val-as e fazer disto um artigo da nossa resposta
para satisfazermos ao governo. Isto não fez a com
missão; calou-se e nada responde.

Apresento portanto uma emenda que tem quat!'o
partes: na primeira se faz a declaraçãO de qtle nao
pertence .i assembléa este negocio (leu). Na se
gunda responde-se ao governo sobre as medidas
que tomou, louvando-as (leu). 'Na terceira decla
ra-se especialmente que tomar medidas de segu
ranca pertence ao governo, que receber diploma
ticos pertence ao governo, obrando em tudo de ac
cordo com o direito das gentes (leu). Na quarta
firma a base das negociações; a preliminar e essen
cial para se poder entrar ou admittirqualquer pro
posta; declnrando-se, ao m~smo tempo. ~o govern~

que, caso entre em ne~oc1ações, partiCIpe tudo a
Ilssembléa, para esta deliberar (leu).

Ora, agora dizer ao governo que deve pôr uma
guarda ou não /lOS commissarios; que deve .prohi
bir-lhes ou não a communicação com os habItantes
da cOrte, ó inum, ocioso; é ingerencia e perigosa.

Sr. presidente, tmnbem ha despotismo nas as
semb!eas legislativas: taes corpos politicos são sem
difl'erençn alguma tão aptos como os ~emais da so
ciedade para despotisarem e tyranmsarem: de~de
quo excedem seus limites são despoticos; é de lDlS
ter cauteDa.

E' este o meu voto.
O mesmo Sr. deputado mandou ã mesa a se

guinte emenda:
« EMENDA

sem. qUe seja ouvida a assembléa.-O deputado,
.Montesuma.»
. Requererão alguns Srs. deputados que esta
emenda se dividisse em partes. Comecou-se pelo
preambulo e a primeira parte delle até ã palavra
inimigas, foi apoiada; mas o resto foi rejeitado.
Os quatro artigos da emenda forão apoiados.

O SR. ARAUIO LIw. :-Sr. presidente, se se tra
tasse' de prioridade de tempo sobre a idéa de se dei-o
xar o governo obrar livremente neste negocio, eu
talvez disputasse a ~loria:vamos á materia. Qual
quer que seja a lórma de governo que tenha
uma nação adoptado, quaesquer que sejão os ele
mentos que entrem na composicão dos poderes
politicos de um estado, quaesquer que sejão as cir
cumstancias em que se efie acne, ou no andamento
ordinario das cousas, ou nos momentos extraordi
narios de guerra. de mudanca de governo e regene
ração politica, ha certos principias geraes de cuja
existencia não é licito duvidar e que em todos os
tempos têm servido de linha de conducta 6s na
ÇÕes.

O direito das gentes, assim o natural e neces
sario, que não é outra cousa mais do que o mesmo
direito naturalapplicado ás' nações, segundo a paI'
ticular organisação destes corpos, CGmo aquelie quo
tem por fundamento 05 usos e costumes das nacóes
cultas. tem estabelecido certas relP'as para se êllas
communicarem entre si, facilitaJiao os meios. ou
de fazer cessar os estragos da guerra, ou de fazer
continuar os bons etreitos de uma boa paz.
. Este direito, como aqueDe que regula as nações,
não só comprehende as que gozão de toda a pleni
tude de soberania e são reconhecidas ind'epen
dentes, mas estende-se e obriga ás que, fazendo
parte de outra nação, passão ã cathegoria de estado
livre' e independente. .

Não Lendo nós ainda concluido o nosso pacto so
cial, por isso que apenas temos divididos os po
deres e designadas as pessoas que os devem exer
cer, forçoso é que nos regulemos pelos principias

« A assembléa reconhece não ser attribuição sua geraes de todos os governos e que nos conformemos
marcar o modo por que se devem receber os emis- com.aquillo que nos indica a natureza das causas.
sarios agentes e em geral quaesquer diplomaticos . Portanto não tendo nós ainda uma lei que mar-·
das n~cões alliadas ou inimigas; porém, agrade- que a .maneira por que nos devemos conduzir no
cendo à Sua Magestade Imperial a harmonia que negocio em questão, 'é preciso que recorramos aos,
mantém com a assembléa, consultando-a nas altas principios geraes, que aliás são certos e é por elles
e difficeis deliberações do governo, ella julga do que farei algumas observações.
seudaver significar consultivamente á Sua· Mages-Remetteu o governo ã assembléa a correspon
tade Imperial: dencia que entre elle houve e o marechal Luiz Pãu-

u 1.0 Que em tudo e por tudo a assembléa louva lino e os mais papeis relativos ao mesmo negocio;
as respostas dadas p~lo min~tro respectivo aos om- a assembléa encarregou ã uma commissão, de que
cios do marechal Lwz Paulino. tenho a honra de fazer parte, o exame destes pa-

u 2.0 Que ã Sua Magestade Imperial compete peis.e tend_o eUa dado o seu parecer é este o objecto
determinar todas as medidas de segurança, obrando .da d1scu~sao.
comtudo de accordo. com os principios geraes do A commissao, louvando ao governo a conducta
direito das gentes na parte respectiva ao presente que.te~ tido, prescreve certas regras para se elIe
Caso. .'. . ..' condUZIr para o futuro; eu concordando com a

« 3.0 A asseinbléa julga demais que se não abra comIDissão ,na justiça que faz .ao governo sobre a
negociacão alguma sem que apresentém os. com- sua conducta passada, não posso concordar sobre o
inissariôs de 'que se falla, inStrucções para reconhe- resto' do parecer. o parecer prescreve regras que
carem a independencia do'imperioe a reconheção deve seguir o governo ã chegada de certos commis
eathegoI'icamente; .dev~~do sábir l~go e logo~o sarios~e consta ge afligios hão d~ v.ir de Po_rtugal

'imperio, caso não esteJao por ,aquelle reconheCl- a negoClar; sobre 1stO digo que, amdaque nao te-
mento. . ..' . nhamos marcados os limites dos 'poderes, todavia,
- «4.°; Pede a assembléS.' á 'Sua Magestade Im,{le- os principios geraes e .natureza das causas' pedem

. rialque,caso entie ,eIl? negociações com os em1S- qUe seja o governo lim:'e~ se c?nduiir sobre esta
sanos no caso do paragrapho antecedente, Sua matena, 'o que, todaVla" e precIso que se entenda
:Mage;tade Imperial nunca delibere definitivamente em termos habeis, como logo direi. .
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'Sobre isto,:Sr.pr~idente, temos que observarImente co~sultiva do governo. Sr. presidente, deste

duas cousas,arecepçao destes homens, e a nego- modo tenamos a assemhléa um conselho dos mi
c!ação, objeetC? d~ sua missão; emquanto ã nego- nistros; longe de nós esta idéa: a assembléa· não
ClaçãO a comnussao confo~ando-se com o ~overnoconsulta, resolve e manda. Vejamos quaes são as

.. approva o que efie tem feI~e esper~ que seja firn:le relações entre o governo ea assembléa.
em sua marcha; emquanto a.: reeepçao e~te negocIo A assembléa não faz mais do que emittir leis ou
deve ser do governo; ~a prat;ca das naçoes, os usos expedir ordens, nos casos em que isto·p6de ser? ou
entre el1as estabelecld:os sao as regras porgue se afia declara a vontade da nação pelo.primeiro U:odo
d~ve o gove!D0 condUZIr, nada tem a assemblea que ou efia resolve os casos que lhe propõe o governo e

.d.iZer sobre Isto. . . . .. attende ~ supplicas dos particulares pelo segund<\,
Um honrado ~embro Ja disse, e disse uma ver- quando ISto tem lugar. O governo ou. obra porsi

dade ; é bem sahIdo o modo porque se devem .rece- sem dependencia da assembléa nos casos que lhe
ber os encarregados de taes missões, sabe-se quaes são marcados, o~ submette os seus actos nos casos
os privile~os dos parlll;ID.en~os, {lo~ direito das em que o deve fazer, á assembléa; e 'então oli a
.g~ntes, asIm como os pnvilegros e d~eItos das na- assembléa annulla ~ declara .irritos aquelles acto~,
çoes, que t~ de os receber; tudo 1StO fór~a u~ se tem poder para 1SS0, ou eXIge tão sómente a res
~eito particular. e. a assembléa na~a p6del~sti- ponsnbilida~e ~os mi~tros; o que tainbem' te~
tUll' de novo. sobre Isto, nem qu~ seja contrarIO ás lugar no pnmerro caso. Portanto ou a· assemblea
regras recebld~s ~e todas as !laçoes; e como o pa.- ~eclara ~o governo avontade da nação por um_modo
reCer da comIDlssao, á excepçao ali. parte _que notei, lID.peratlvo. salvos. t.odavia os direitos da realeza, ou
v~rsa sobre estes pontos é por essa razao qu~ eu eXIge a responsabilidade dos ministros, quando os
nno o approi'o. . _ seus actos são a eUa' submettidos. Vejamos agora

A favor do parecer da.commlssao te~-se aUeg~do quaes serião os etreitos dessa consulta; a nenhuma
dous factos; o te~-se pedido ao govef!l0 lDformaço~s responsabilidade dos ministros; e assim· teríamos
sobre cs~e .negoclo. e o ter-se remettido estes papeIS por terra a maior garantia do estado.
Ú co~mlssao para ~ar sobre elte.o seu parecer; e Logo que o ministro se visse embaracado ou que
daquI quar-se conclull' que li. commlssão obrou bem. e~le quize~se fazer odioso o corpo legislati~o,não
dando aquclle pa~et:e~, e que a llssemblén d~ve tInha malS que remetter-lhe o negocio pedindo o
l!Pproval-o para. dU'lgll' o governo ne~te_ neg~clo. seu parecer e deste modo se subtrahia á responsa-
C0D!quanto esteja certo que as negoclllçoes dipl~- bilidade. . .
mlltlcas devem correr por ct>nta do governo, eu nnO . . . . . . .
ignoro que as nossas circumstancias são particu- E com etrelto como en@C que u~ mInlslro seja
lares, e por isso al~ma causa de plU't.icular deve responsavel, quando ellenao fazmal~ do.que con
haver 11 nosso respeIto; sem entrar na questão. se o f~r!Dar-se com o parecer do corpo legISlatIVO? EUe
gOVtlrno pddo fazer todos os ajustes, e dar-lhes a dm~: no embaraç,o em que mE< achava, ~u nada
ultima approvllção, íazendo-os sómente submetter podia obrar ~e m~ls pru~ente.do que sOpUlr o,con
ao corpo legislativo para seu conhecimento, e com- selho de varoes tã~ respeltavels, mostrei ~eseJos de

. petiado li este sómente o direito de exigir a res- ac~r~~, conformeI-me c?m a~uelles que tem to.da a
ponsabilidl1de dos ministros. coroa succede em al- oplDlao a seu favor demtelllgentes; vós 10stel50s
·gamas constituições; ou se o governo podendo dar mesm.os ql;l~ me destes ~stes conselhos, e agora
nrincipio 11 qunesquer ne~ociaêões. deve todavia quereIS J'umr-m~ por ~qUlUO me~~o que me ac~~
submettel-as, para sua ratificaçào ao corpo legisla- selhaste15? e ã VIsta dIsto aonde ma a responsabili-
tivo, de quem só depende sua ultima approvação; dada? ..
direi que qualquer que seja a opinião que se siga, .Além des~ inconveniente ha outro .não menor:
as nossas circumstancias exigem <lue a assembléa o ministro ~das as vezes que quizesse dar .umpasso
seja -'>ll.bedora do ane ha a este respeIto, porque não conforme sim os seus interesses parth:ulares mas
se trata nada meMs do que da mes?1a enstencia que elle não se at~evia a. apr~sen.tar em publico
do Brasil; a assembléa portanto, pedmdo aquellas como cousa sua, faZIa por uma Intnga que. se. lhe
informacões ao governo, não fez mais do que mos- desse em respostaaquillo.que era objecto·desuas
trar aui queria ser instruída sobre' este negocio, vistas, e assim ao mesmo tempo que mostrava
mas não declarou que quería determinar sobre eUe os .seus b~ns .desejos de ir. de ac~ordocóm
al~a cousa, se elIe pelo aspecto que mostrasse o corpo legIslatn:!" se subtra1ua .art.elXamenteá
eXJ:gisse alguma medida legislativ8 t aUa a daria; mas censUl"a publica, fazendo recahir toda esta sobre
.porque onegociopoderia·exigir alguma providen- aquelle. '
da,: não se segue que'a. exija de facto, e por isso Mesmo não suppondo vistas particulares. no,mi~
não se segue que a assero.bléa deve determmaral- nístro, se eUe se conforIria com o conselho ..da
gumacousa. ,assembléa e émaI succedido, eis o odio .da . nação

'Emqaanto, ~o .. outr~ facto de ir o ne~ocio a uma v~Itado todo para ? corpo legi~lativl?; e.: se ~elle
commissão,direl que Isto era necessano, e esta é a .nao se conforma, e e bem succedldo, ,eI-Io apregoa
:marchada assembléa; ella não delibera sem o in-do o saIva~or da patria, e tornado' o objecto. I)

'fárína' de'umá commissão; esta deve fazer a expo"amor e veneração dos. povos; 'entretanto que á
:sição do 'facto,.'e indicar as medidas que julgar ne- assembléa;não_tocará eIDIlartilha sEmão a indigna
:cessarias; :; mas não se ·se~ue' que necessaria~ente ção por; que~er~erdera nação: e nos cas~s. oppostos
'deva:oifereceressas medidas, quando a matena as a estes napnmeIra hypolhese elle se attribUlrátoda
-não': :exigir; ,'P.ortanto de· se mandar pedir. ·ao go" a ,gloria do,sQccesso pela boa execução. do .plano ;
vemo ínformações. e de se remetter estas â com- .epela,inclinaçao dós homens em cortejaI o poder,
,mjssãornão:se'd8duz que a assembléadevadecretar .elle ser4, acreditado; e nq 2a .será o .ministro sim
.alg_uma cousa sobre este negocio. . odiado, ma~não é certo que o corpo l~gislativo
. 'Passareiag~ra a examinar a opinião ,de UID Sr. ganhará muito; .,e,. quando .ganhe,. temo:'l, uma·s6,
4eputa40, . que :quer· que aassembléa seja·. mera- hypofuese contra todas. Portan~o, ~enhores, nada~e
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-corpo consultivo; isto destroe a responsabilidade; é 'Agora occorre-me o argumento de Um honrado
-mesmo perigoso ãassembléà. . m~m..bro.. 'que para Dfo.strar que o parecer da 'com-

, Ouvi tambem dizer que a'assembléa tenào jã nnssa~ d~ve passar,dlsse que ogoverno precisa de
,toinado conhecimento deste negocio, e' deliberado auto:t:.J~çao da assembléa para estabelecer como
sobre o marechal LuizPalllino~ não lhe estava bem condlçao necessaria da negociacão o reconheci
voltar atraz: Sr~ presidente isto não é voltar atraz. mento .da independencia. Primeiiameilte esta unica
PriuleiraIDente aquellenegoeio foi d~ momento, e proposIção, quando verdadeira fosse' não era
agora:'delibera-se ~ommuitovagar, e talvez que motivo su~ciente para se adoptar todo 'o parecer,
hoje selomasse outra resolução; em 2° lugar aquelle porgue .podia elIe nas outras partes não ser fundada
'Caso foi'llarticnlar, concorrião circumstancias parti- e~Justiça; em segundo lugar não me pàrece verda.
culares, e agora trata-se do negocio em geral, e deua a proposição.
isto já marca a grandedifferença, qne vai de uma As negociações diplomaticas correm por conta
cousa a outra, e porisso não se póde dizer qu~ a do g?v~mo; a ~ste é que compete o exame das
assembléa volta atraz, porque osobjectos' das cond19oes dos aJustes; e não precisa. de autorisação
votações são difierente."; em 3'" lugar suponhamos es~eClal para as estabelecer; Isto está nas suas attri
tudo' isso; não deverá a assembléa tornar uma ?Ulç~es: esta facuIdade só tem a limitação de não se
resolução justa, quando melhor inteirada? De certo. m~enrem clausulas, q~e ~estruão osystemaadoptado
É Sr. presidente, esta franqueza: que· .ha de gran- álionemparte do temtorlo e efi'endão os direitos
gear-lhe o' amor dos povos. e I) respeito das outra~ dos cidadãos; tudo quanto não fõr isto está o
nações. ' governo autorisado para fazer, e me~o não

Como não' sei se será approvada uma emenda, poderia bem dirigir as negociacões. se precizasse
que está sobre. a m~sa, quero dizer sobre eUa da autorisação do corpo legislativo para esl.abe
alguma cousa: diz eUa que não' seja adIllittido o leceras c.0ndiçõe~; por~e além~enemsempreestar
marechal Luiz Paulino como ,negociador. Sr. pre- este reuDIdo, trazIa comslgo o pengo da publicidade,
sidente,. é preciso que não nos esquecamos da que nem sempre convém. '
natureza das 'nossas funccões; julgar dahabili- Ora no caso. presente corrobora-se mais esta idéa
dade de pessoas não sei se nos compete; nóS aqui só com a natar.eza da condição: Porque estamos nós
iuloaamos de' cousas. 'em guerra'! Porque temos proclamado a nossa

É verdade que quando eu me lembto do lugár independencia: é pois a i~dependencia todo o seu
do nascimento deste marechal, quandó eu. me fundamento. O govern!> nao é gove;rno senão por
lembro do cargo que ex:ercéu;a lista em que eslava que ~m pro~la~ad~ a l~dePe:ndencla do Imperio;
'inscriptoo seu nome, e o lug8!Por onde eUe recebia a naçao brasIlerra.nao e naçaC? senão porque tem
os seus soldos, e finalmente quando me lembro do proc.lamado a ~ua lndepend~nCla ; a guerra pois está
a.lto: emprp.go, a que ultimamente foi elevado, e .o mterramente ligada com a mdependencia, e este é
1ugar }lO"!: onde foi eleito; não llosso· negar a imllru- o seu ~mico o!>jecto. O.go!erno portanto declarando
deneia de tal corilmissão, mas emfim 9 governo q,ue nao adI~lltte negocla,çaO sem anterior reconhe
que olhe para estas cousas; nós, como 'legisladl?l'es "CImento da mdependencla, tem declarado o que é
não nos' entrornettamos com pessoas; e· por ISSO "de natureza da causa.
nãoposso approvar esta parte da emenda. ,. '. .A guerra não tem outro objecto senão a exis-

A outra parte daemenda diz que os comIIÍis$arios tencia?o Br~sil, e preciso pois que se reconheça
não desembarquem no cas? de não v~reÍn autori- esta eXls~enC1a para se pode.: en~, em qualquer
sados para reconhecer a mdependencra, e '0 seu :conven~o. Portanto como ISto e da natureza da
autor' deu a entender que as ultimas noticias é cousa naoprecizava o governo de autorisacão: ora
que fazem: proJ2ôr aquella medida. Sr. presidente agora 'note-se .que o governo al!tes. da. assemb~éa
pela mesJlla razaO porque eu reprovo o parecer da tomar.conhecunento. deste_ negocIo, Já tinha aSSlm
commissão reprovo esta emenda; mas querO diZer resolndo; portanto ISto nao serve para se aporoV'ar
que estando a commissão disposta a presCrever o parecer. Tenhoportanto.mostrado que nãõdeve'
aquellas regras, eU'prollUzque nesse caso seIími-passar o p~ecer da commlssão; que não se deve
tasse á faculdade qil~ se queria. dar; propui mesmo adoptar a l~éa d~ conselho, dev:enàa.se substituir a
que se marcassem dias; e finalmente· concordou"se palavra que noteI.
que se puzessea claus~la--:immediatamente- que .. O SR. ALMEIDA E . ALBUQUERQUE: - .Ainda uma
não. '~e le~bro, se a~ está:~ Portanto est~s duas vézresponderei ásobjeeções dossenhores.deputados,
notICias nao ~~ adlantarao l?s ~onheclm.e~to~ que pretendem que este negocio não seja da compa
"sobre :esta materIa: aql1ellamedlda Já por mrmfOl tancla .lfesta: assembléa:' farei por dizer poucas.
lembrada. llalavras. ' ., .
Qu~rotambero?bservanlue .ás palavras R 'M. . Nada é mai~ facil do que esta asserção ·vaga

lm~nal se substltua esta - o governo.-Esta, de que, onegocll}deq~e se trata pertence ao poder
Sr.,presidente,éa 'palavra~propria:nuncadeve- executl!o: mas eu qu~eraque os senhores, que o
mos 'aqui proferir aguelle no'me para nóstãores- ·ass~ve~a?, ,me mostrl':lssem on~e está, marcada. esta
peita;vel; !laIngla~rrà:rsa-se .do termo-Corôa--:- e. a~rlbUl,~ao do. po~er executlvo? A..constituição

. isto, El mUI bem ente~dldo. Dlzendo-seuo parecer 'alnda nao e~ta fe!ta; apenas;o: proJecto':~ntr.ou
que se 'dêm ,louvores, póde algum Sr. deputado hontem em'dlscussao: c~mo POIS' pertence Ja :hoje
quElrercombate! esta .idéa, e entreta~o~ão .o. fará ao 'ch~fe~o estado o dlrelt? exclusivo ~~ dirigir,· aS
por'conteIIlpla~o denda a~ chef~ da .naça!?, e lS~0:é 'negoc~açoes,com as potenc~asestrang~}r~~?:confesso
em certo modo coarctar a hberdade· dadiscussao: -que naoentendo. '-.0' .... , .. ,',.:, 'C"

diga-se pois -:-gov.erno,:..... este é ocorp~ ~e está ...• Não poderáa:c~ntecer que; li. :côJÍ~tuição lhà: tÍão
em -pont~ de.' eontacto com a assemblea,,_e ê o dê um poder tal?" ~plo,.e "'que ;'faça "depen
,que s!'lente,nde com eUa: esta palavra naotraz de~tes ~aesnego~laçoes da mterven"Çãodo poder
compromettunen~s. legIslatIvo'? OproJecto mesmo da; cons.tituição nã\),
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.dÍz que os tratados serão feitos com conhecimento Até a~ !Iem à assembléa, nem o governo sahiu
'da assembléa? ~ como' àizem os nobres preopi- de seus mmtes; agora resta ,reflectir sobre .0 que
que estamaterianãopertence áassembléa? Conce- temos a fazer. Annuncia-se um commissario do
demos mesmo que ao poder executivo, pertence gove~o P?rtuguez. que vem esperar maisdous
fazer quaesquer tratados com outras nações: ,{l0der- COmnuSsarlOS para tratarem negociacões com o

,lhe-ha porventura competir tambem o direito de nosso governo. E' bem ~~doque ao governo per
,estabalecer condições previas antes de ouvir a qual- tence tratar as negoclacoes com as nacões es
"quer negociador'! Não sei donde lhe possa provir trangeiras, e ao 'poder "legislativoappiovar ou
, um tal direito e muito menos antes de lhe ser reprovar o resultado das negociações. assim como

marcado na.constituição. declar~r _as bases sobre que devem regular-se as
O governo :no caso. em que estamos obrou mui negoClaçoes para merecerem afinal approvação. '

prudentemente: conheceu que a vontade geral é de Mas o governo jã declarou· a esse commissario
que nenhuma negociação se abra com Portugal. que não admittiria negociação alguma sem preceder
sem que p..ste reconheça a independencia danação o reconhecimento da independencia e integridade
brasileira; com este conhecimento. e pela vigi- do Brasil; logo o que temos a fazer, é approvar esta
lancia que o governo tem na defesa da nossa ba~e por ser e~denteI?e.nte necessaria, e que ex
liberdade elle se antecipou a dizer aquillo que a pnme o voto mUlto deCIdIdo de toda a nacão. Não

· naeão quer, e que esta assembléa havia de dizer; conve~,:! porém de modo algum no paiecerda
mãs conhecendo tambem que eSSa medida, ainda comnussao emqu.anto marca o~ passos, 'P;le o go

'que mui justa em si mesma. é todavia da attribuição· verno deye segwr neste negocIo, porque 15S0 é da
desta assembléa. emquanto a constituição outra sua particular competencia. Limitemo-nos pois a

, consa não deterininar. subIJietteuaojuizodaassem- declarar firme e inalteravel a base já proposta pelo
· bléa o seu procedimento: com isto obrou ogoverno ~overn? e quando muito lembremos,lhe que faca
"mui nobremente; com muitasabedoria; e é por isso lmmedlatamente sahir do Imperio os eommissariôs
, digno dos maiores elogios. t· não ~utorisados para reco~hecer a nossa indepeil
· Oxalá que esta seja sempre a sua marcha nos denCIa. porque, quem a nao reconheee, não deve
negocios de tamanha importancia. Sustento pois existir entre n6s. ,
outra vez que o negocio ê da competencia d'esta O SR. FRANÇA:- Sr. presidente: os nobres de
assembléa. e que o parecer das commissões é con- putados que me precederão fallárão bem; mas cada
fo~e ás regras de justiça e que por isso deve ser um em diversa hypothose d'aquella que precisa
approvado. , mente respeita a questão. Sr. presidente: o governo

O SR. VERGUEmo: - Não concordo com o pare- não foi que se separou da communhão que tiuhamos
cer .da commissão; e ainda que muito se tenha com Portugal; farão os brasileiros eIll maca forão
dito sobre eUe. quizera que se considerasse mais ~ provin~ias deste Imperio cad~ um~ Seu turno que
attentamente o estado, e natureza do ne'gocio, para ISSO fizerao, porque cntenderao nao dever mais

, se conhecer o que dellepertence a ~sta ass~~lé_a, cons.ervar uniá!? de estados com uma nação, que s6
e o que pertence ao governo; pOIS que Ja estão tendia á escraVlsar-nos com adeclal.'a'1ão de seus

,divididos os poderes politicos contra o que aflirmou direitos politicos. . '
,um ho?rado me~b~_com o fUndam~nto de não . Esta hYP?these é. original., é uma hypothese 'de
estar feIta a constlt,wcaO. Quando a na~o acclamou clrcUmstanclas part~culares, as quaes não podem
o Imperador confenu-lhe o poder executIvo.; quando quadrar regras geraes accomodadas á casos ordi
nomeou os seus representantes conferIU-lhes o narios. em que os povos bem constituidos ena

·poder legislativo: isto está feito, o que resta para ,Calma da paz, têm {lor unica base da sua p;ospe
a constituicão fazer é amalgamar em certo modo ridade a divisão e livre exercicio dos poderes dos
estes poderes, estabelece~d~ ligaç?es entre,elles por seus agentes primarios da sociedade, a quem sepa
meio de uma certa e ,liI;l1tada lDgerencla de um radamen~e os delegarão por uma constituição.E>

.. em outro, " necessano portanto que ~amos de inteUigenCia
Em vista desta incontestavel divisão de poderes, neste negocio com o poder executivo; e que lhe

vejamos o que se tem .feito,e o ~e temos a fazer. n~o ~andonemos totalmente o conhecime~to e
Pedimos informacões clrcumstancladas ao governo, direcçao ,delle, emquanto durar a luta danossamde
e nisto não ultrãpassamos as raias das nossas.at- pend~~cla que enceta;mos; e para cuja firmesa e
tribllições: compete-nos fazer ,as leis,. e por l§SO 'e~ta~ilida~e ~omos aqm mandados pelas nossas pro

'tambem nos compete haver todas. as .1Dformaç?~s vIDCIas, ,dISSIdentes de Portugal; que ora se querem
que tenderem a most~ar 'a nec~ssldade. o~ Ulil!- :reo;r~aDlsar. e compõr em novo pacto e systema

'dade de uma nova leI: ,além disto a naçao nao pOlitlCO. .
·póde ceder ,o direito ~eolhar pelas suas cousas,.e. E' .necessario advertirmos, que ainqa não'está
· exaurinar se' ellas vao bem; o que faz por melO perfeItamente. e de todo desatado o nó que noS'
dos seus representantes. : ' prendia á.quelle 'reino: que- ap~na~ afrouxoudasua
'O gôverno"pois obrou rect<ime!lte em lp.andar as contextura,conservan~o todaVIa amda embaraçadas
informações qUe 'lhe . forão "pedl~as co~petenle- e occultas nella as pontas .do laço que o formara; de.

'mente e', têm' de':'mals uma razao partIcular de sorte que talvez seja preCISO golpe de espada para o
',deIicadezapara: informar aassembl~amiud~. e cir- desfazer. Embora o governo tenhà. obrado por si
cumstanciadamente no que toca as relaçoes com. como, ~umpre no caso;; nada tem de commum (}

,Portúgal~ porquê tendo o chefe do m7S!D~governo ~xerclclO COJ!lO conheClmento da marcha da. !l0s,sa
relações de fariülia, com· o da naçãoID1IDlga, póde m~ependenc~a, do qual nunca devemos prescmdir.
have...'·'algum.malevolo,(nãodentro da assembléa, porque r~pelta a actualluta dos povos que repre

.' onde;; todos ' estão, 'convencidos de sua firmeza na ,sentamo~:donde nada se, nos deve occuUar do seu
cauSa da inde'pendenúia, mas fóra), ~e se atreva pr.ogres.slvo and~mento j para podermos .occ0t:rer
a imaginar suspeita,s de condescendencla. com leIS convementes aos embaraços ,que mUlta:;
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vezes serã $te~_;prevenir, calculando" o. futuro «Que se respouda ao governo que não admitta

- pelos successos do presente, , - negociação alguma .com Portugal sem o reconheci-
- , Redii:Q. ~iSaqUi uma-êmeridaao-parecer da illus- mento :preVioda independencia e integridade _do
tre, commissào::depois de_ -ter ouvido ,as di1fercntes Imperio. - Calmon.» -Foi apoiada. _
.o'p~ni!>e~,de~s aos,Srs:_deputa~os;aqUal meO SR. l>IAS: - Louvando nós actos '3 aceões
pttrece nos resguardarãdoslnconvementes que OTa julgo qu~ não devemos fallar em intenções; e"por
:s.e" têm a:e.o,Iita,d,o :aoCaso, de.Se, adinittir-o niês~o ISSO, 'aPo.l~do a emenda 'do Sr.Fran~, voto que
'parecer;{LeU'a emelida)CUldo que -desta maneua se su.ppl'1mao neila as-palavras-l'ectas mtenções-:
. 'rioS:sahiiemôs-coÍllli.gilamente, -e sem offerider di- a cUjO fim mandarei ã mesa uma emenda; pois
':teitQs, da mtmcada fl.uestão -lIUe se tem- sUscitado. nunca louvarei actos ou acçôes reíerindo-meâs in-
NãoinvaQin:iosasattribnições do governo; e to- tençi)es, porque destas nem aigrejajulga. Mandou

.:·d~a:ri.em'menos lhe abandonamos exclusivamente a emenda seguinte :
:~;o.çonhêeiment~dos .casos occurrentes na m~rCha.« Supprima-se.-:- r~ctas-'intenções.- O deputado
,·da~epende~ClanaCl0.!1al, que deve faZer o obJecto Dias. »-Nao fOI apOIada.
.das n~sasserlasreflexoes. _ _ O SR. PEREIRA. DA CUNHA: - (Não o ouvirão os

"_ DireI agora álgninacousa sobre o que tenho ou- -tacliigraphos.)
--rido resp_eito a: LuiZ Paulino contra quem me parece O S M . -, S ' ".d • N-

: que se tem in:vect~Y~docom algum ex:ces~o. Eu _não R. ON'IEs~.- r.presJ ente. .ao esta...
'-cimheco este brasileIro: nem estOu bem lDformado mos nas celeberllmas, Côrtes de Lamego, e fique
~e -sua" conducta -particular respeito aos negocios do co~o regra ce~ ~e a assembléa resolve sempre :
iBriisil ;-persuado-me porém pelo 'e ,se tem dito, aSSIm s~ expl'1~lrao ~guns Srs. deputados .a
-qhe, todo o seu defeito ém'arcadop~ que a respeito q':l..e~ m_Ulto respeIto. Declélr,oque sou damesmaopI
'da sua patria opinou nasCôrtes de Portugal como n~ao. nao estamos nas Côrtes de Lame~o, b_em que
--deputadopéla provinda da Bahia. Se~~,p~t- nao deve passar .por certo _q.ue estas ~ó tlverao a fa-
-'guntoeu, ser-nos-ha decoroso usar de recrumnaçoes culda~e c0D;sultiva. O erudIto Branda? na sua .Mo-
_taescontra um cidadão pelo -que disse livremente narchia LUSl~naprova bem o contrlll'1o., .
no recinto de uma asserilbléa como lhe cumpria _Cumpre pOIS .qu~ _~u responda, porque a propoSl-
dize a qualidade de deputado da nacão? çao envolve p.l'1DClpIOS taes que podem .affectar de

r n _' _ • " , ãIguma manella o meu caracter publico, e ~de
.91!~e está então. a salva guarda da liberdade de entender-se que eu qneró diminuir as attribUlções
_oplDJao, qu~ a~Ul e t~dos deyemos ter, qu~ndo da assembléa. Não estamos nas Côrtes de Lamego:
somos os pl'1me1l'Os a nao respeItar a mesma liber- esta assembléa resolve e legisla na parte que lhe
dade dos outros'? , , toca, e nas attribnições dadas, pela nação. O go
_ Dme um Sr. deI!utado na correnteza do seu dis- verno tem a~tri~uições pr~prias, eaassembléa tem
curso; que se -dicesse ao governo qual era o tambem aUribUlcões propl'1as. --
_parecer da assembléa no caso de que tratamos: e Se o governo"embaraçado no expediente de suas
não -, é esta a primeira vez que a~i tenho ouvi~o attribuições cotlSultara assembléa no que lhe diz
semelhantes enunciacões. Sr. preSIdente, seja dito respeito, não em objecto geral e constitucional, não
uma só vez por todas: taes expressões são indeco- em reforma tirgente, o que, é que se _deve fazer '1 A
rosas ã cailiegoria de um congresso de represen-- assembléa póde dar o seu parecer ou deixar de dar.
'tantes da nacão. Estaassembléa, nem dá nem darã 'Supponhamos que não damos o nosso parecer: e
h,unca parécêres: tém vontade deliberativa; e n~o _que marca, isto? Despreso ,p~los negocias publicos;
consultIva. Os _~~sulta~os dos seus debates, seJa' des~reso por~ corpo pohtico. E que maIS marca '?
-qual fôr a materlasugelta, tem o caracter, e o nome Indifierença para com os resultados do governo.
-de resolucões; a aSseinbléa nacional resolve sempre; Mas a assembléa'deve contribuir, assim como todos
e nunca" consUlta. Não se diga, :nunca por taesos membros da sociedade para o bom exilo de todas
_~1lDcia~es que~s~ cássembléa é consultiva. Eu ~s cOl}sas ; ~ogo deve dar o seu parecer. Este po~ém
mando a-mesa a iIli.rihà. e obl'1gatol'10? Não; porque a nossa força. deobl'1gar

s6 dimana da vontade da nação; não a p6de exceder;
«-EMENDA. e tem só lugar nas cousas comprehendidas na nossa

~lP~r:,emend.a ao pareCer da cóÍÍuriissão : 1.9 Que ~elegação. Todo () .poder que não dimal1a d~ .nação
-se, r sponda- ao governo que a assembléa fica iritei-, 1IIlmed~ataou me~latamente, é nnllo, é lllegltuno, é

e . ' " ' ,-- _ ' .' ' -deSpotICO, é tyi'amco.
rada; das suas rectas~tençoese dasproV1d~nte~A nação não q1iiz nem _podia querer _que tivesse
.medidaspor elie ~omadas, n~ caso de que se trata. -mos o poder executivo ' log,°o nas attribuições deste
2.0 Que a assemblea espera do mesmo governo toda b 'b't' 'N- 1 . .
a vigilancia e circumspeccão a respeito dos com- o ramos-ar. I rarIamente. aoreso veI!!0s, acons~
_--'o. -" 'dO ., 'uPrt t' . ,lhamos. Sejamos francos; a lhaneza nao- nos avil
,IIllS~OS que s~i 17i Vlrem_ e o, ~~a nego~larcom -tará. Confessemos que ha negocios em que manda
(l "Brasi1~ repellindo,toI1a~P.r:Oposl~oquel?-aotenhamos; e ha outros em que_não. Confessemos que a
iPor_~q,a:n7nto ~o rec~i:ihêc~entp da sua_ mdepen- lei tambem nos, regula; e assim conseguiremos os
,d~Dl:~a.1?o~tIca e lntegn~de.-'-O deputado França·»applausos da nação que nos vigia" que nos guarda e
-F0l. appJada. - _ _ ;", 'que~os defenderáemqtlanto formos seusvêrdadei-
_ EstaYach~gadaahora de se .p~ssar a2a parte da ros representantes, obedientes ã súa soberana von
~rdem,dodia; maS _o, Sr.,Carneuoda GuMare-tade. ,,' , ,- ,- _
quereu 'qne.pela ,imPot:~ci~-damateria se cõiI\i- Está poi~ 'demonstrado que .~ão.convélDnunca

_nuasse eultu;nasse a dISc~saO~. ' que saltemos às barreiras de nossas'fundacões,
'O,St:0 presIde!3~ .consultouâ !iSsembléa, sobre, marcadas pela lei de nossa-nomeação ;porcón~
~-'obJecto,e deCliliu-seque contiIJuasse o 'debate·,quencia ia 'assembléaJnão -resolve senão- naquell~s
-'_OBa. MíGmu;CALMoN rilárlBou' á mesa Ó'seguinte 'casos que -formão àrtigo de suas attribuicões. Será
âddítim:iento aemenílá' do -Sr~'FriuiÇa" - ': v~gonha -dizer que o' governo noscasôs que lhe

\ -
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são .proprios .f6de deixar de estar pelo parecer da E ainda assim, não sei se nisto mesmo é o depu
assembléa 'l E reprehensivel d~~ar de confessa-lo. ~do .inviolavel, e não responsavel. Isto porém é
Mostremos que não somos ambICIOSOS. dtificil de se mostrar; portanto não me importa

A.gora .vejamos se pelo 'facto .de nos consultar com o que. elle fez ou di-cse n' aquellas CÔrtes.
o governo, somos investidos de attribuições que não Talvez.que ISSO m~~o .mais concorresse para a
estão no nosso juramento; como parece que quiz no~ mdepen~encIa, lI'I'1tan~o mais o espiritt. bra
dizer um illustre deputado. O governo não póde dar zileII'O: Se porem {. goyemo Julgar que não (leve
attribuições. Fique como regra certa o que disse, !1egocIar COI}l- elle, amda reconhecendo a nossa.
que só a nação dá poderes, immediata ou media- mdependenCIa, que o faça, para isso tem direito.
tamente. E' verd~de que ~ governo mos~ uma O SR. SILVA. LI!?BOA :-8r. presidente. Voto pelO' ..
falta remettendo a assemblea cousas que nao per- parecer da comIDlSsão, excepto na parte, em que
tencem a esta; mas é desculpavel na crise presente se faz inhibitoria a S. M. Imperial para não ad
em :que é }lecus~o tom3U" todas as medidas con- mittir proposição dos commissarios, sem que apre
vementes a publica salvaçao. sentem poderes, em que previamente sejão autori-

Eu antes o louvarei: ninguem desconhece quanto sados a ~conhecer a independencia e integridade
convém harmonia e a mais estricta intelligencia do Impeno do Brazil.
entre os primeiros poderes politicos da nacão, isto A.inda que eu esteja pelas declaraÇÕeS do-pream
ainda nos tempos tranquillos, quanto mais em bulo do mes.mo parecer, que o governo de Portugal
tempos de concussão, quando os espiritos verdadei- n~te expedIente tem vistas machiavelicas, e bas
ramente febris vacillão, e de tudo desconfião. Louvo tana para o provar a clausula repetida nas varias •
o governo e quizera hoje ser Demosthenes para cartas r~gias, lJUe o primeiro comm~o o mare
melhor o lazer. Sr. pi:esidente; são estes os meus chal LUIZ Paulino apresentou na Bahia ao governo
'Principios, e não quero arredar-me delles. provisorio, e as dirigidas aos commandantes de
- Fallarei agora da emenda do Sr. Franca que tropa e marinha inculcando a mutua aggl·essão~
acho que não é senão a minha emenda. Primeira- quando aos céos e á terra é manifesto, que toda a.
mente o que diz no }o §. (leu) é exactamente o que aggre~são foi das <:ôr~es, e que o B~zil s6 declarou
digo na mesma emenda. nada ha que accrescentar. a sua lDdependenCIa a todas as naçoes, quando se
O 2° §, que trata da vigilancia do governo sobre a desenganou, de que as mesmas cônes s6 pretendião
vinda dos emissarios, diz o que n6s temos dito; e a sua reco~onisação e escravidão, expedindo-lhe.
se alguma cousaha é desejo de emendar. t~opas hostIs; c0!Dtudo supposto que S. M. Impe-

Quanto ã questão se devem saltar caso não re- naI! como bem disse o ~onrado memb!o o S~. fcr
conheção a independencia do imperio, digo que de gueRo, faUasse os sentu.nentos da naça~ brazilelra,
maneira nenhuma devem saltar, porque não acho quando fez declarar ao dl~ marechal, ~nda est~do
razão alguma para que o fação. Sem reconhecer o á bordo, 9Ue_nada trataria sem que VIesse m~lIlld()
novo imperio nada temos .que tratar com elIes; de aut0f,lsaçao do s<?verno de se~ augusto p~ para
por consequencia vão-se embora; falta a primeira reco'!heclmento da I~depen~encla do ]mp~no do
condicão das nossas negociações, e por isso devem Brazil, o que sem dUVlda é JUsto e neces~o, h~
ir procurar novas instrucções. Diz o illustre preopi- vendo-se de f?rm~ a!gum tra~do defiIl;l~vo; nao
nante que se não obrarmos de accordo com os convém ~x~ulr o dIreito de ~uVlI propoSlçoes, q~e
principios luminosos das nacões cultas, succederá sem preJu~lcaro systema da ]!1dependen~la, po~sao
sermos por ellas: mal olhados: ser. vantajosas nas actuaes CU'CUIDStanclas do lID-

I peno.
Se~ores,:..convém attender bem para um tal Não é bom decidir tal mataria só porenthusiasmo

sopJ;üsma, nao nos ~panhe eUe desaprecatados. R~- patriotico, pelos perigosos resultados: efferves
pe~do de.nosso S~lO homens que aInda. ~os co.nsl- cencias de phantasias impossibílitão sereno juizo de
derao facCIOSOs e msurgentes; que atreVldo~ aInda prudencia politica.'
pensão encad~ar-nos c0!I! os f~rrosp~opnos do Já ganhamos grande ponto: o governo de Por
systema colom~; que ousa0_avaliar em ~o pou~o ~ tuga! trata ao par ao governo imperial, e é o pri
fé dos nossos Jurament?s, .n~l.O é ba.x:bansmo, nao e meiro que faz o passo e abertura de negociação.
o~rarmos c~ntra os.pn!1clploS lum1Dos~s d~s n.a- Ha grãos ~~ermediario~ de ne~ocjaçõ~s : ouvindo-se
ç~es .cul~. Ao con.rano o_bedeceIl?-0s a pnmell'a as proposlçoes, se manifestarIa depOIS ao povo se
leI dos estado.s -·a ~alvaçao pubh,ca - obramos erão ou não admissiveis.
c?mo povos; ~vres ~mmados do maIS ~~purado e Quanto tenho ouvido nesta se!'são sobre este as
Vlrtuo~o espmto naCIOnal. Tanto ,o que dIgO 1'!1erece sumpto, não acho accorde ã lei das nacões nem
~ apOlO des.ta so~erana; assemblea-, que o fOI p~a- abonado pela historia dos estados, que tem decIa
tlCado e}D ldentlcas ~lrcumstan~Ias_pela A1'!1er~ca rado a sua independencia dos respectivos governos::
Septentnonal, esse pa:z nosso. Irm.ao, o prlme~ro bastão os exemplos da Suissa, Hollanda, e Portugal,
que enramouna AmeIlca o louro damdependenCla. cujos novos governos antes de se tratar o definitivo
. Tambem se fa1l(}u se deve ou não admittir-se reconhecimento da ~ua independencia, admittirão

Luiz Paulino a negociar. Sr. presidente: eu pouco commissarios, com proposi~ões sobre objectos de
sei da conducta de Luiz Paulino, a não ser a de de- interesses reciprocos dos belligerantes.
putado dasCôrtes de Portugal: não? conheci na Antes de tal tratado, no curso da guerra se of
minha terra; e portanto nada posso dIzer delle se ferecem muitas occasiões de conferencias e nego
~ao pelasfalléls qu~ vejo ~os Dia.rios d' aq~ell~s ci~ç?es :(lara suspensão d~ hostilidades, .tr~cas de
côrtes que com efIelto mostra0 a maIor contradlCçao pnsIOnelIos, e outr()s aJustes, que odirelto das
C,om o bem do Brazil; mas era deputado, tinha di- g~ntes autoriza entre as nações ciVilisadas. Do con-,
Jeito de enunciar a sua opinião; foi errada; mas traria,· se tomaria para o matto, e se faria guerra
resta provar que o erro foi de vontade, isto é, que de~xterminio.. . ..'
sabia o contrario, para poder haver culpa e dolo, Epois innegavel o direito de ouvir, por meio de
sempre punivel. . parlamentares, a qualquer daspartescontendor?s;:

28
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e isso moitas vezes tem' eonduzido, mais breve e Ique·me fundei, respondendo a alguns argmnentos~
effi.:-::1'mente, ao fim· desejado da independencia, !~ ouvi emittir. . , ..
paz, e reconcili~ção ~os ainda mais atrozes inimi-

l
Eu .estou intimamente convencido que toda a

gos. Póde-se ·alem' disto tratar com decoro sobre as energIa, que desenvolve~ nacãonova, que se
bases do Statu quo, ou uti possidetis. está constituindo, e emcirewostãncias· taes, como
. - Demais; Portugal ainda está de posse do Pa.Iá i,presen~mente nos ac~os,. nunca.é d..emasiada
e Maranhão; os successosda gnerrafreqnentemente I Estou. IgUalmente a:~o, que nos nao quere
revezão; póde haver occasião, em que o governo I~m_os ceder em .patriotIsmo, e caracter aos nOSS?S
impérial, mande' fazer· proposições por seus com- mnaos os amencanosdo n?rte: e o lJ!le fizerao
missarios ao governo de Port~aal,· ou de seus dele- elles na grande !nta da sua mdepende~CIa!Todos
gados no Brcizil, para troca de prisioneiros, ou o sabem.; e a~, que o nobre preopmante, que
outros objecros. ,. acaba de faDar, l!,ao se lembrasse. . ...
- _.\inda que, por ora, a vantagem da força pareça ~ ~penas chega~o a ~~os portos dos Estados

decisiva a nosso favor comtudo a historia mostra, Umdos os comunssanos mglezes, o. governo de
que inopinadamente s~ mudão e melhorão os pros- clarou-lhes tormalmente, que n~o desem!Jar~o
pectos politicos dos estados. Acharíamos bom, que, sem most~m, que se. achavao. auto~dos a
a sobrevir a necessidade de tratar com o governo recol}~ceI' a mdependenCla, e de facto nao desem-
de Portugal, se respondesse aos nossos commissa- barcarao. ."
rios, que nada se trataria seuão sobre a base da Quanto ala. parte Ja o nosso.governo tem desern-
submissão do BJ'a.::il ã antiga metropole't penhado ?erOl~ente pela resposta dad~ ao ma-
- Co sta proximamente do Diario do Gm;enw lechal ~wz Paulino ; e eu. confesso. que ~~o tenho

n " d B expressoes bastantes para o louvar; na mInha po-
desta. côrte a convençao que o governo e uenos- breza contento-me só em dizer que Uma tal resposta
Ayres. fez com o governo da Hespa:nha paya ~regoa merece de nós os maiores applausos; e espero que
de maIS de anno., ~l.é offe}'8cendo VInte mllhoes de quanto á 2:1 parte, o governo ObM o mesmo: com
~~os para SUbSl~O do dito go!erno! afim de repel- inimigos deve haver sempre a maior circumspeccão .
br os .francezes lDvasores, e ISto nao obst~nte que e cautela. - ,
ha m.als àe doze anuos. declaras~ a sua: I~d~pen- Avancei tambem mais na minha emenda, 9:ue
dencla.; sem 5I!le consIdere ser .1550 prejUdiCIal ão nunca jámais se admittisse o marechal Luiz Paulino
t.ratado .defi~ltivO do re~onbecunento da mesma a conferencia alc."UIDa de qualquer natureza que
proclamada_ lDde~endencla. Este recente exempl~ fosse: e parece-me, que nada avancei, que não
con\"ence nao ser lDdeC?ros?, que lambem no B!'<isíl fosse autorisado pelo direito das gentes. e confir
se trate com os. comunssanos de .Portu~al, amda mado pela pratica. Em todos os tempos foi per
que ~em a precl~ clausula de reconheclUlento de mittido aos governos das nacões o admittirem ou
sua lDdepende~cla. _ . _ rejeitarem as pessoas. que se-lhes envião a tratar;
. Além de que. p';,ra que nós. laremos lllusoes! se estas pessoas por seu pessimo caracter pódem
~be-s_e que as gra_de~ potenclas da eu~oJla que baldar as negociações, se por sua conducta desor
entrarao na sanla alli.!lnÇ8;,. tendo .a~qu~ndo ~ denada suspeita-se quepodem atraiçoar opaiz. onde
p~~er co~osal.se arroga0, l ure an .~nl!Lna, o dl- se achão, póde o soberano despedi-las. e isto ainda
rel~ de lDtel'V'J T~ re~ar os negoc~os. l~ternos dos quando se· acbão em boa harmonia duas narões
D?éllS ~ta~os. Nao seI que comblDaçoes futuras contractantes. quanto mllis duas nacões qué se·
nos :stao un.pendendo. . . . acbão em guerr~ aberta:: poll'tantojulgo. ·'que não

S81 que o celebrado ex-arc~blSpO ~e Maliny ~e póde haver dUVIda alguma em approvar-se a minha
Praàt, que ~nto tem pro~ostl~do a lDdependeI?-~a emenda. Oppõe-se porem um Sr. deputado dizendo,
~eral dos palZesda Áf!lenca, Julg~do-as em Vlrl- que não deve baver tanto receio em tratar-se com o
lidade para se emanClp~rem de sua~ metropo~es, tal marechal, visto que consnltando-se o cora~o
comtudo vendo a anarchla que nenes tém causado os humano nenhum· homem deixa de inclinar-se a la
furores democraticos. têm em uma das suas poste- vorecer ~ lu"'ar·do seu nascimento· pelas aiieicões
nores obr<;s provocado as potencias do continente que o mesm~ lugar produz_ ,. . -,
europeo a Jazerem~ congresso para re.gularem os Este argumento poucaforça apresenta: são-raros
governos de taes paJZes. afim de nao se dilacerarem, por ventura os miseraveis· Coriolanos'·? .Praza a
e se constituirem inuteis ãEuropa. ~equeíro por Deus que o fossem! Rellicta bem-nisto o nobre da
isso, Sr. pre~idente, que se me permltta mandar ã putado. Disse-se mais, que a conducta do marechal
mesa asegumte emenda:' nas Côrtes de Portugal não nos' deVia servir' de
.•« Proponho que approvado.o p~ceI' da_ com- re~a neste caso;. que lhe era I!Vre pensar como

mISsão se declare a S. M. Impen!!l que nao ad.., qulZesse. Sr_ presIdente, eu naoquero que se
mittindo·tratado definitivo sem que o governo.de mande processar'a esse desgracado marechal; não·
Portugal reconheca a independencia e integridade o crimino pelo que disse em '"portugal; digo: tão
do Imperio do Brazíl, admít~ aS proposições; de s?II!enteque portand?-se elle comodegeneradob:i:a
c.onvenções que entender vantajosas ao mesmo UD- sileuo. tem contra SI toda. a desconfiança; e não,
perio nas actnaes circumstancias, participando a merece ser acolhido. ." .
esta assembléa asditasprop?síçõe~ antes de atus~ . Um brasileiro,·q~e·esquecendo-se dos interesSes:
qua!quer cousa.-José da Stl'IJa LtSboa~ -Nao fOI das~aoPatria bandea-se-cóm os inimigos della·;um
apOIada. . . .brasl1el~o. que des~nhecendo a grandeza do sólo,

o SR. MUNIZ TAVARES:- Sr. presidente: Tendo que. o vlonascer, naO se lembrando do proposito
en discordado em parte deste parecer;, e receando que o Brazil devia figurar na lista' das grandes
que elle passasse~ julguei do meu· dever expõros nações, queria que .fosse um mísero· satellite·· 'do·
meus. sentimentos. r.eduzindo-os. a·' escriptona insignificante ·Portugal ; póde jámais produzir acção. ..
emenda, que apresentei. a qual sendo combatida. donde se e~pere bom resultado, ouant.8snão será
de novei vejo-me· obrigado -a expôras razões. em um motivo para o povo irritado desconuat de ne~·,
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goclacões provenientes de mntal canal! Eu assim 1- Os.~"Uezes ditididos entre si, com a guerra
o penSo; a assemb!éa delibere, como achar justo. dosabsolntis.mscomosliberaesdesesperadosnorfaUa.
- O SR. AlUNO Lnu: - Serei breve. Louvores e do eommelClO co~ o Brazil, seu, era:rio eibausto.
mil louvores sejão dados aogovemo pelo tom ca- 5UaS.finançasarruinadas.s~stro~ evaCuadaS deste
th~aoJ?co que tomou d:e declarar ~e não a~ttia continen~com derrota. nao se~o neste mOJ:~ento
negocIacões sem preno reconhecunento da mde- na neeee:<:1dade de reconhecer a mdependencra do
pendenCla do imperio.Se o governo tem merecido Brazil '? Por outra parte os brasileirosunidos entre si~
aapprovação da a..c:sembléa pelos actas que tem todos trabalhando po~~~mesma cau..~. tendo aca
praticado., se o governo tem merecido as applansos bado de ve~cer ~us ~aos,na :Bahia. com s~a
da nação pelo modo porqtle se tem conduzido na ~adra,dispomvel. e mil outros :recursos .nao
grande revolução da independencia. hoje mais que farão ~s portug.rnezes desesperarem de ~nlJ.UlStar
nunca, o governo merece os reconhecimentos da o Brasil 't E de>eremos per_der esta OccasIaO '? Quere
assembléa, e com ella os da naÇão inteira pela de- remos en~olar n~,,?cIaçoes, sel!l que ~~a o
claração nada equivoca, que acaba de fazer a Por- reconhec~ento da mdependenClR'1 . FaciJ!.taremos
tngal, á Europa e ao mundo, inteiro; ,de que o co~ercIo co~ os portuguezcs, por cUJa falta,
qualquer ne."aociação com aqu~lla nação ~eve ser elles .an~, se vexao! Dar-lhes-hemos te~po para
precedida do previo reconhecunento da mdepen- elles aquIetarem, suas desavenças, ennquecerem
dencia. suas alfandegas com os nossos generos, refrescarem.

Este acto do governo merece a nos..c:a mui parti- s~as tropas, prep~~ sua marinh~, para depois
cular attenção principalmen,tesendo conhecidas; Vllem atacar-nos. Na<!, de c.erto; nao. cessaremos
como são, as reIacões que existem entre um e ~ guerra em~anto nao fôr reconheCIda ~ nossa
outro bemispherio:Sr.'president&; admittir outras ~dependenCla.. É este o tempo de os obrIgarmos
negociacões seria o mesmo que prolongar a guerra, e reconh~ce-la, p~r.!!ue é este o tempo, .em _~e
e conservarmo-nos no estado de incerteza e de du- lIes maIS ne.cessltão. d<! nosso comm~lClo. Nem
vida, ,de que aliãs por nossos esforços nos podemos uma, nem meia negoclaÇll.? emquanto nao reconhe-
tirar em breve tempo; seria o mesmo que darmos cerem nossa Indepe,ndencla. .
lugara os nossos inimigos a tomarem alento para de to De certo, Srs., é nove;> o que acabo de. ouvu';
novo quando mais fortalecidos tentarem subju- . dos os que até ~gora tínhamos fallado, tmhamos
gar-Jos; seria o mesmo que fazer-nos descansar ~sta~e~te elOgIado ao govern~ ~ela ~pos~
uanquil10s no meio dos periaos que nos cercão. . thecorlca de que nenhuma negocl~liClo ~ena aQDU-

. .• d d' ~ h' ' tida sem que precedesse como condiçaosme qila 1100
nada Ja d~. con escen ~nClas, ou recon ecrmento, o reconhecimento da Independencia; mas o Sr. Lis-
ou guerra ,mdependen~la ou morte. boa, segundo sua opinião, não louva ao governo,
- Qu_aesquer conven~es, sem aqueDa clausuI..a., (O ,Sr. Lisboa interrompeu o orador mas foi
suppoe fraqueza; d.ao. a entender que se n~o chamado á ordem geralmente) antes porém o
póde fazer valex: os dlfelto~, que s~ tem; ~ naçao censura; sim, quer que se admittão negociações,
que s~_acha em crrc~mstanClas vantajosas, nao peide ~em o reconhecimento da independencia, e sendo
occa5lao; tudo ~sta a nosso favo~, e qualquer de- ~to o contrario do que fez o governo, eis como o
mo~ nos podera ser fatal; é preClso q~e Portugal illustre deputado censura dealgumil forma o gover
d~SlSta, c;uanto antes, de suas pretençoes,. quando !lo. Trouxe exemplo das nações, que se tê!n feito
nao contIDu_ará a guerra, e uma %u.erra ytva, em Independentes; jã se lhe notou um exemplo dos
que tomaráo p~te todos os brazileIros Juntos, e nossos conterraneos os americanos do norte, que
cada um de per SI., em caso bem idontico recusarão as neo-ociações

Accrescento agora que a asssembléa nãoé que com Inglaterra, sem que primeiro fosserec~nbecida
faz inhibitoria ao governo, como diz o honrado sua independencia; mas sU:pponhamos, que outras
membro, para negociar; é preciso que se attenda naÇÕes têm feito essas negociações: era necessario
a isto; o governo já por si o declarou'; eUe já que o illustre deputado moStrasse, que elias estavão
tomou aquelia resolução; o negocio é seu; a. as": em nossas mesmas circumstancias.
sen:bléà não faz mais do que dar-lhe sua appro- Sr. presidente, nenhama nação,' que se faz de
vacao. _. .. novo independente, se ,achou nas nossas circum-
Po~nto nao sed~ga que a assembl~a _quer ligar stancias: nós eramos a parte niais preponderante

as maos a.0 .governo sobre esta negoClaçao; ~ste é da nacão portugueza; separamo-nos; os. inimigos
que partICIpa á. assemb~éa a. sua res~luçao: e pois aa nossa independencia são fracos, e mais
concluo, Sr. presld~nte, dizendo que deSejarIa con- fracos ainda neste momento: nós não somos um'
Vidar.a assembléa; sepossiveHosse, para agradecer pequeno povo mergulhado nos maresdbs paizes
por Sl me~ma ao governo a conducta franca e leal baixos lutando contra o colosso da Hespaliba;não
que t~m tIdo, oUll:0~enos" pat:a mandar'uma de- somos, os 'mesmos americanos do, norle, muito
llutaçao, que e~pnmIsse os sentlIDen~os de. que se poucos em numero, respectivamente a essa nacão,
~n~ acha possUlda ou quando nada ~ISSO seja, dese- senhora d9s mares, contra quem elles defenmão
Jana se fizesse uma .expressa mençao naacta dos sua independencia; não somos ainda as pequenas
louvoEes de que hOJe é credor o governo para com secções da America. hespanhola, lutando contra a
a naçao: . ... . grande nação pemnsular; somos os' brasileiros,

O SR. ALENCAR:"":"Eudirei tambem pouco. Não maiores em numero, e· não inferiores em' valor,
sejasóo :erit1lúsiasmo denôssos corações exaltados habitantes de umterritorio, rico, e cheio ,de' mil
com' a 'lembranca'do Sr.' Lisboa, quem nos guie recursos; lutando contra os portuguezes, poucos,' e
neste 'negocio ;·oérithúsiasmo' pode-nos' conduzir sem'recursos;rião temos pOIS necessidadedetransi
ào erro: po!=ém consideremos, despidos de toda a gircom elies : devemos mesmo aperta-los para que
vaidade, as'circumstallciaspoliticas nôs'Sas, as dos reconheção nossaindependencia:de um instante
portuguezes no momento 'actual,e'vejamos se será. para outro seremos amigos; nossos.portos' serã6
ctlDveniente 'admittirmos a opinião" do S1'; Lisboa. francos para eUes; nossocommercio.nossa riquezà,
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PRESIDENClA DO SR.. BARÃO DE SANTO AMARO

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
70, faltando com causa os Srs. Andrada Machado,
Martins Bastos, Araujo Gondim, Francisco Car
neiro, Carneiro de Campos, Teixeira de Gouvêa,
Ribeiro de Andrada, e sem causa o Sr. Rendon.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente pelo Sr. secretario Fernandes
Pinheiro, foi approvada.

O SIl. SECR.ETAlUO MACIEL DA. Cosuleu o seguinte
officio do ministro da guerra.

« rum. e EDU. Sr.-Tendo levado á augusta piê
senca de Sua Magestade o Imperador o incluso om
eio'do governo provisorioda provinciado Cearã, s0
licitando a extinccão de um novo batalhão de linha,

, que alll "creara ó governador das arm~s interino,
não só por nãoche~as rendas publicas ~apro
~ncia "para "&al despeza, como por ser sUffiClente o
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"tudo lhes sem'Partilhado, recoDhecend«(nossa inde-I batalhão, que existia, ordenou-me o Imperador,
, pendenma. . que ~ettesse o.di~ ofiici.6 ã ~l~ ~

A mesquinha. rivalidade não p..-remeeerá nos CODStitmntee l~~atil'a do Im~o, ~ per
generosos peitosbrazileiros» com. mais vantagens. tencer-lhe.o defel?men~ desf2 obJecto, assun como
mesmo do que qualquer ontra nação, 1al-re: com- o das~ proVlden~ que aqu,!ille ap«)nta~
merceem comnoseo; a identidade de habitos, de necessanas,. em cumpnmento. pOIS da.~penal
religião, e de DnoOUClonem., o parentesco, as afl'eiÇÕE!S, ordem, anno!,- V. fu:.,.o menClonado OmCl~'. para
tudo concorrerá necessariamente muito para nossa ser ~te a assemblea. Deus gua~e a. ,:. Ex.
mutua commmrlca.cã.o. Porem reconheção nossa Paço, 13 de Se~ d~ 1823.- J.oao V~ de
independencia, que' a nattlreZa talhou, que o céo Carçaiho.-:-Sr. J080~~oMaClel da Costa. ».
prc;teje, e de que nós de nenhuma sorte podemos - Rem.ettido.á comm1ssao.de su.erra. ".
desistir: de uma hora ~ outra podemos ser . Passo:-se a ~em do dia,~ er.a_o arüoao l° do
amigos; está em suas mãos: nossa luta. é a t.i.~o 1 . do l!roJecto .de consLituiçao, que ficara
independencia, reconheção-na, e seremos todos adiado na sessao antecedente.
contentes. O SR. FRANÇA.: -' Eu hontem apresentei uma

&opo.: então o Sr. presidente se a mataria emenda ã respeito dos limites do territorio do Im
estava sUfficientemente discutida. - Venceu-se que perio porque entendi ser defeituosa a defuiicão geo
sim. gra~ca que delle. se déra no projecto, mas como

Propoz depois se o parect:r deveria pôr-se não foi apoiada, iuIoâó ora indispensavel admittil'-se
á votação dindido em partes. -Decidiu-se tambem a suppressiva, lembrada ~lo Sf.Vergneiro, pois se
que sim. nós não conhecemos perfeItamente os nossos limites,

Procedeu-se portanLo á votacão pela sobredita escusado é quereUas (le definir em duvida, definição
fõrma. começando pelo preambulo. que foi ap- de limites é mais ponto de guestão geographica,
provado. do que artigo de eonstituicão. E se pois não é nesta

O art.. 1° não foi approvado; e por isso foi essencial, não reputo deleito que se omitta. Voto
proposta. :1 111 parte da em~nda do Sr. M~iz po~to pela emenda suppressiva do Sr. Ver
Tavares reiativa ao mesmo nrhgo. Igualmente nao gueuo.
passou. . , O SR. MONTESUIlA :-Sr. presidente, persuado-

O 20 iu!gou-se pn>Judkado. me que toda esta. discussão âcerea da prim.eira parte
O 3" fOI app'rovad5l. . , deste artigo, é motivada pela maneira potque a il-
O 4° e o 5°Julgarllo-se tambem prejudicados. lustre commissão distribuio as materias deste e do
O 6° foi regeitado. _ • seguinte capitulo e titulo, comprehendendo debaixo
O 7° não entrou em votaçao por se Julgar com- de dift'erentes inscripçàes o que devera estar de-

prehendido no IlDte~edente. . baixo de uma, e a mes:na. O Sr. França na sua
Passou-se á votaçao das C!Dpndas.! e fo~ proposta emenda tocou o objecto, e deu ajustada ordem ás

~ d? Sr. França Dfi. parte em ~e nao..,.e~tlvesse pre- materias, porém ainda defiro delle ljUanoo á inscrip
Judicada pelo <JueJa estava \"enCldo.-l' olapprovada, ção do sc~do capitulo, sendo pOlS o meu parecer
Salva a redacçao. .. que este tItulo. e o capitulo seguinte formem dous

Ficmo poFtanto preJu~lcadas todas as outras capítulos de um só titulo que deve terporinscripcão
emendas; assun como a ultima parte da do Sr. Mu- _ do lmperio do Brazil _ ora tanto 01° capitúlo,
Diz Tavares que tambem fOI por fim posta â como o 20 terão por inscripcões as mesmas de _
votação.., . do territorio do Imperio do nrazíl ( o l° capitulo )
~ Sr. preslde~te,a~slgnou para a ordem do dIa () dos membros da sociedade do Imperlo do Brazil (o

proJecto de constitul~o. . 20 capitulo) - parecerâ que en saio da ordem por
L~vantou-sea sessao ás 2 horas. da tarde. -Lua:; f~ar,,~a inscripção do capit~o 20 <JUe ~ão está em

Jose de Ca/rtJGlho-e Mello, secretarIo. discussao, mas como poderia eu Justificar o meu
voto, sem tocar neila '1 "

Examinemos quaes forão aqui as intenções da
commissão. e veremos quanto mais fundada é a
minha emenda. A commissãc quiz tratar lodo
s610. do terreno, que compõe o' Imperio. 20 dos
habitantes, membros delle, da sociedade brazileira,
politicamente tomada, e formando a soberania na
cional, é esta a "ordem natural das idéas, é isto exa
ctamente o que apparece da simples leitura dos dous
capitulos. Mas o terreno e a população, o territorio
e os cidadãos seus habitadores, são as duas idéas
simplices, que formão a complexa de reino, Im
perio, ou nação, esta jámais se póde conceber sem
aqueDas.

Como destacaremos a idéa de cidadãos da de um
territorio proprio, sobre que ha domínio, e de cuja
posse não podem ser làneados fórà sem o mais
violento, criminoso,ereprehensivel attentado e
esbulho aos olhos das outrasnacões~ e em geral de
todo o universo'! LogC! o primeiro-título deve. ter por
inscripção - do Imperio do Brazil - dividindo-se
em duas partes, ou capitulos, segundo são dous os
objectos,. de cuja natural associação resulta o Im-
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perio. Enü:etan~ ~~ IK4.fõnn~ ~.e está, pa-11ãO .as ~cas ~uropea...,\nã'!) receió~ que retro- ...
tece que o telTltono do hnper1o. ê objecto sepa- gndemos: . .... :',". .
MO. e ãiverro do.Imperl~ ..~p;:ehendendo~ est.e . F poss1V~ reta..~ o~? de nossa p:ililié:l t.~
tão sómente os~dasoci~de doJ!npeno do quilliaade, e possivel en{{)rpe.eer por·aJgum,te.inpo o
Brasil, o que éumabsúrdo.d~.m~nota.~.Queal- ~d~e!1to d~nossa Jll'O::'l{)etldade. e grandeza, mas
gumas~setemtomadoremo (e ~"Undoanossa la nao e po5S;l"Ve1 escraVlSal'-nos. Somos.. e seremos
~úiUenclatura) Imper!o ~ e t=.o remente como sy- livres, não mais ;l.,""1'3.SlaIeInos osvel'gOnhosos ferros .
nommo de tenitorio"'é indubita.el,'epara o pro.ar, coloniaes. Serã porem. dio<rD.o de nós.dar ao ~resente.
oosta ~er:. o artigo. 1° da .constituição dos~- motivos dequena! Demais. quem não !ê. que o
BauoS;comparadocomaeplgraphedomesmo.Porem factoda~emarea!,:il.o exclue to!los os pontos que
tômar"se como comprehenden~o SÓlnente osmem- estão fõra dos furiites ~'"li~aos ~ E sabem.os nós
bros da sociedade, é e será inteiramentenovo~ jã mui bem. o que nos pertence? Convir-állleSüÍo
de certo não o conceberão os autores da consti- aos interesses futuros do Brazil, dar desde jã um
tUicào .de 1791, d'onde a illostre commissão tirou titlllo pa..-ra se argumentar, echicanar contra aquillo .
em- grande parte a: materia dos artio"OS destes c:aPi- que o simples.a~pecto da natureza indica. está de'
tolos. Tenlio portanto fundamentado a nnnba cretado em partilha do novo e >elho mundo? A.h!
emenda, 're:.'ta.-me dar os moti.os porque não ~do- Senhores! E'!o~marcar os limites do Imperio 'to
pto .a inscripção dada pelo Sr. França ao capltulo Qual a constltw~o que o fez'l (Pergunlo com um
segundo ibi':-. da nação brazil~ira,- se~ores. Sr. deputado). \iow. por~to pelasuppressão da
Tàmbemnãoposso desane1:ar da ldéade 1?açao a de segunda ~art,: do artIgo. e qlle se accrescentemao
territorio, .e 'cidadãos, ou membros da soCl~adepo- fim da ~ru~elraparte do In':5mo as pa~avras- e o
litica, todasellas são correlatas; uma InCulca a seu terntono - as quaes umdas ao arhgo segundo
outra. ioi assim. que o entenderão os legisladores de formarâõ um s6, e uma oração perfeita. Eu·mando a
Cadix qaando distinguirão do capitulo d~: ~ação minha emenda.
Hespan!lola, .e .dos hespal;lhoes" e do temtono ~a O Sa. Mo~"TESmu. mandou para a mesa a sua
H~~ha, coUocan~o em verdade aquelle em pn- emenda concebida nos seguintes termos:
maro lu~~, ao depoIS os outros pela ordem, porque u Proponho ~e a inscrip~.ão do titulo l0 seja _ .
me expnml. • do Imperio do Brazil- seguindo-se ,logo ...... cap.

Eis, Sr. presidente, o que julgo devo dizer a bem l° - do terrilorio do Imperio do Brazil.
da ordem, e ligacão das matarias. Agora jáse podem a: 2.° Proponho que lÍs palavras - é um e indivi
conciliar as ditIeientes opiniões de suppressão o não sivel- se accrcscente - o o seu territorio com
snppressão da primeira parte do artigo primeiro. Se prehende-o se sigão llS palavras conteudas. no ar
elladiziareS1>Oito ao territorio como inculcava a tigo segundo.- O deputado Montesuma ll.- Foi
inscripção..d~- titulo, nàopoden~o. est~ deh:8r apoiada.
de ser. diVldido .a l!.e~ da ~dmlDIst~a!,:il.O e da O SR. HENIUQUES DE REZE1'iDE: - Sr. presidente,
justiça_,. como se e:cprlmlO o art1~o terceIro da con- eutinha sido de voto que se supprimisse este artigo.
stitlll,çao, fra?-c~z~ .d~ .1793. e ~a~po~endo ser-lhe l°, e que começasse este titulo, pelo que é artigo
'adaptada a. mdinslbl1idade pollti:ca• ldéa d.e s}la 2". mas as razões que depois tenho ouvido me in
11atureza tod,a mora)., por ser al?pl~cada a ter~ltorJo, «luzem a adoptar outra idéa. De facto é preciso de
é_ cl,aro. que .d~vera ser supprlmur~.,llefenndo-:ose clarar que'o Imperio dI? Br~zil é um. isto é, unidade.
po~m a. I~pet1<? ~~ c~mplex9tomaQ~, como.marca de:g~verno, como po~m~ndoestaclausuladebaiso
a.lns~pçao: do tltül~p.l.~ f.ór~ da mmh~ e~enda, dir tItulo do territorle, Induz a crer.que sequer
é, claro !I~e;~eve !>ubslstír ;JIOlS se.Tt:fere,~umdade, dizer. que o territorio éum e indidivisivel, visto
e.. indiVlSiliilidadod~ pubhca)~dmml*a~o,. ~to, que as: discussões poderáõ não chegar a toda e
q!1antoíôr, compatlVel com ob~,;e utJ.hd~c'le, qualqtierparte; onde cheguem exemplares da con-'
€teill4 o',que . posto, se ~ontem. opmel em favor da stitui~o.so~ pois de VO~il que aprimeira parte deste
emenda do. S;:.. Verg!lelro, hOJe yoto;cQn~ra,;.salva primelfo artigo passe para 'o prinCipio lotl'o do titulo
toda a,duVlda pelaemenda. que. offereço-:.. . segundo; que deverá ser -do territorio do Brazil. e
. ·,Êmquanto.:á segunda' p~t~ do !lrtigo.. ~ainda 'in- dos ~~ri:t~ros da .sQcieda~e~~aziléiia~começando,
sista nasuppressão, l° porque é lmpo~itlcO. epe-- comoJá ~sse, otlt~lo prImeIro pelo artigo segundo.
rigoso. ·2° .'porque póde,sac~carmesmoo possos- .Mando ã mesa a mmha emenda. ' .
sorio'da,nacão.mal estabeleC;ldos os pontos"ondes~ , . . .. u EMfu'l'DA ,.'
marca0 ,as ~raias' p~lo:norte,e,sul·· 3~ porqu~e' ,.•.:....... .'~""'...,::. . .
màncoe'·de:fórmá.:,algnma,preencheo,fim;' visto '.u Prop~nho que ohtulopnmerro P~lDc~ple pelo.
qu(j:'fuItil '.limitar .:pelo:occi.dente, ?Jue se'não"faz, '!Ue. é.ar~lgl?<.'s~~undo, -p~~ando, a pnmelra parte
40 finalmente. porque nenhuma' .utihdade~resultade ao- artigo :prunerro pa~a otltulo~gundo, qu~ s~rá - .
tat. declaraçãO, ':ao., :~esmo ,~empl).1: :.que yamos,d.e- dolmpeno' do ·Br~il. e . da: socledade:.brasil':lra "'"':" .'
li,berar .,-Pr.;e-.cip. ,itad.. am~~... te, 'eo qu...g ,ê :IQ~.is,>se~in-. O·.~. p.1)..tado, H.ennques .de., Rezende.»~- Naa. ~OL
teiro:e,:Céthal'C9n.h~clmen.to., ~e ~ausll.. Eu Ja. e~, apolad~. . . ..
OU~f~ 'Sés~(Hn9S~rei,oimpo~i~~co'Jlu~ ~fd.e~arll( . :O:S~" '~NAND~PINHEIRo:'-~ómoita se~são.
limites ao Brazil, quando amda nao fOI reco)':!he- ~s~da,: ~uando ~~tTatoll,~este:artlgo.otorneei do·'

. cido jmpe~9~; quat.l~Q ,sab~mos se acop.selha na modo' !lue~e pareceu adaptado pa~a res~1Var o E~
E.utqp~ c'o';cQ~v.ol:;ar:-~e:um:,congresso.·p~~ ~(lIlh~cer tado, ClsI>lati~!>, ,que .,no.~ dl)ar~l~~ segimdo leIO'"
dós 'destinos 'do,-novo'lIlund()'; m~lltjJ.· es~arla <l, fa~endo.part~,·do)mpeno do Braztl' por~federaCão,
Frarleà;:;ter;'.iiiri 'lÍlótivo,embora i,njusto, é~ttenta:- rriâ(I1elo prógresso: dá fiisCllSsão~ pa~ecend~eqUB':
totio~para: :~qIQ~' à~s~n~a;:énté tem, dec~~~á:d~J'ra..'-~ p'ela~ '~iffiçtildad~~,~;n~onvenieIites; quese tem.no.~':
dj~~ô'4àS,~tma.sf;i.e·governosrepr~~Il~~tlyos,;Pil-Ta: ~d~la·. ã,S!)~ID.blêa est~ ,C?m.~ p~p~nsa'a suppnml'-',
~el; ..'W,,~Wo.ri.ao g~neJ;~·hp.rilan?)i~e.1 ,e mdepen-: J<?,:':1DclU,J.o::l1!e,,~~~o.~a.a sUPI>~ss~o s6 ~~s,eguJ;td&: :
~eP.b~~;~,~?~~;,~iWf~~F~:r·fWr~~:n~o;·!Fe~fó,Il-:: Il~~~,;~: 'art~~~fmsl~~~~O;;:P~~:~~, q~~~~bS,l~r-::



sempre a, prJnieira parte,tantó mais> que não achO] alguns. como o eScriptor ae uma memoria inserta
a contradiceão ~e senotou sobre a palavra indi-nas do' in~tituto nacional de França, que· sejà o rio
.f:!isi:ce:'; aqc:~ ron.S:d.~-o n::.:;~~o· da i';-c:selNn;~~~ .de Vi~~te ?illSÓ~,. e ·além·dis~·duY:iàas·na 'tamPem
e com ~.Ia:Cãóao attioirolO do titUlo' f)O, e já se dissS., sobre~mais pontos da demarcação. Por estes mo
qiJ.eam.visãono~~ atti",~~o des~ titulo., ée~ tivosne!lIcertezà hàpor essa·parte do norte apeSar
dentelllente uma sunples diVlSaO llolitica, para maIS do referido tratado. '. .
~cilital' o .:.SYStetri~ a~ü!o,e não~mem Pelápartedosúlhamuito mais duvidas, porque
"V1S~ ~a ,separaçao ou alienaçao de po~es do desde o principio' da descoberta: do Brazil, e ségun~
terrltono~ .. ' ' . '. . _ . do aposse tomada por_~artim ..Afi'o~, sempre se
. '. O Sa.'VERGUElRQ: --Quando propuz a sup-pressao ~~pp<)Z. que a nGSS3. diVlSa era o Rio da Prata, il
deste artigo, efallei sobre elle, tomei a palavra in-:-cando-nos a margem septentrional. Todos Sàbem.
ditiisivel no sentido litteral, aaaora ouço que quer .que para marcar esla divisão,hóuve varios tratadOs
dizer ina'ienavH. Não ~c~mo se lhe possa dar esta e~tre a Hespanhae ~o~tugal, queemconsequen-.
significação sem commenwno. e~C<?nfesso.queI?-em Cla Gellesse começa~o dem~ções; que ~as se
com elle me posso convencer, lDS1Sto pOIS a dizer estorv;lrão pela perfidia dos ]ésUlIas; que outras não
que .esta· primeira parte !lo artigo, ou. ~ escura! ou continuarão po!' manhas; e força aberta dos hespa
estã fóra.'dô IUc<Y3.I' propno. Se [mpeNO ~erdizer nMes; e que finalmente o tratado de 1m para este
territorio do ImpeTio,como promette a eplgraphe, ilm ajustado,' se.estorvou pela guerra dê lS01 ; tanto
e convence a segunda parte do ar~igo. e todo o que aSsim, que ainda nã<fséenlregaràó os campos neu
se segue, é muito improprio tomar a m~ma pala'Vra' troS; fll!eàs nossasJropasoceuparào nessa.campanha.
em diverSo sentido no texto que naeplgraphe, e a O Sr. Fernandes Pinheiro tinha lem~rado na sua
indivisibilidade é éontradictoria'ao artigo qu~. emenda, que se designasse o que convinha fix~ na.
:Mais me inclino a suspeitar que a palavra ImperlO materia, e. se houvesse de passar este artig<! com a
quer dizer gover~o•.o~ nação. e que esta. doutrina declaração daex~nção do ~mp~rio, conviria acues
é tirada da constitwcao franceza onde se declarou centar~se 0- additamento segwnte~om todos os
que a republica era uma, eindivisivel para resQl~er ~rritorios, i1hás e, mares adjacentes que se desi
a--gr<J,nde:questão de federação, .que levou mUlta gnarem e confirmarem em tratados de demarca
gente ao cadafalso, porém como entre nós não tem cões.-Nàõ sendo, porém, como jã disse, necessario
havido esta .questão. escusada é a sua resolução, e' àesignar na constituição oslimites do imperio,muito
quando fosse conveniente. devera ser collocada em mais quando são incertos, sendo só proprio deUa
I.ug~ proprio e não no titulo - do territorio etc. declarar e estabelecer-os direitos politicos dos cida-

. Mas torno a dizer não é necessaria esta·declaia- dios. é muito maisrazoavel supprimir-~a deda
~ão ; Ilorque a natureza da nossa ~ociaçãomelhor ração das ei:tremas in~ida:s neste artigo, até para
se ha de conhecer pelo que espeClalment.e se.mar- que deUa se não deduzao argumentos, quando se
cal' na constit~ção.do 90e p~r noções, ~e muitas liouveremdefazer às legitimas' demarcações. .'
vezesdão occaslao a vanadas mterpretaçoes. . Â. palaVra indivisivel que se. acha DeSte mesmo

1'aD?bem pr?puz a suppressão da. segu~da parte artigo com :l'eferencia ao impelio, deve·conservat....se
do arLlgo p~~'l!lexacta e desn~sana.. Sel ~ep8;l'.aé porque .. os illustres. autores .do projecto tiverão .em
ma:car a diVlSao ao nort.eíorao nomeados. ~mmlS-, vista decretar; que por m80neiracilguma so!rreria
sar~os p,:la n~ssa parte! e pela França, m~ nao che: o. imperio d~membra~o:, cessão e ali~llaÇão ~e .al
gara.o a ISto • ao sul na.o. L.e~os observ~çoes,de c<?n. gama parte•. Neste sentIdo. se usou deste. e.plfu.eto
ftan~, a que possamos rerer~D;os•.varlando ,mUlto nas diversàs constituições. f~~l.ncezas;e bem que um,
as ~ffe~ntescarta~ geOgraphlcas. além disso ..a illustre d~putado dissesse' que esta palavra ,deu 10.-'
deslgnaçao. ~e 34.graos e melo, s6 m.u:ca um ponto, gar a questões' porliosas .e mesmo.- sanguinolentas
porque a div!S'l na~ segue se~p~? ~ m~sm~ paran~lo~ D.a li'rança.' porq,u:.ee. lia .de. eocont.ro .aosys.tema., das ia- .
Para que pOIS deSIgnarmos limi.e::; tão ImperfeJ.ta .. deracõés que alguns abracavão' todavia· a sua fu-
mente, e :atvez com engano'l . . '.' .. .'. telligenciaera ~~s amp1a ~'Íendia~~ m<?ãocom

. As.n.açoes ~a Europa, ,te~do os'seus limltes muitO que me.eXllliquel~·sendo esta a' geraI '. e maIS ampla
conh~cl~o~.~ao se lem~rarao de declara-los nas suas intelligencla do direito puhlico~' Nem elIa se contra.
constitUIçoes. Edeveremos nós declarar os nossos diz com a decisão: de outro capitulo deste projécto .
sem c,?nnece-Ios bem? Voto portanto_p~la~up~emque se lê, que o.'irOperio lia. de ~er divididoe~.
pressao. . " . provinciasedistrictos,porque estadeclaraÇ-ão diz.

O SR.. CARVALHO E MaLo:--Sr. pres~de~te.sen?s respeito ·~administração, que. para melhorregu-:
tratassemos, de fazer um tratado ·de ~tes,:s.en~ lar.,se cumpre·que tenha o imperio as divisões e sub-.
muito bom não só,dizer-se~ '.. Impeno '.do.Br~i1 divisões, q;ue mais bem quadrarem. ao regulament<)·
€stende-se' ~esde.o Oyap.ock até os ~.g~aos.~ ~elo~ da: admimstr-açã.d interna. .,. ','" ';':.
ao'sul.,~as deSIgnarem-se os' terntorlOs., ilhas e . lambem se, disse que conviria: dividir: em mais
m~s adJ~c~nt~, que marcassem todos os. pontos partes esteârtigo;' mas á vista'doexposto, é claro,
da ~nha dlVlSOrla~ . ..'•. ~.... , que eUe deve'passar' comoestá,suppriml:da: a se-

. Nao .é ~tepolém o lug~ apx:opnado,. nem nó::; t.e- gunda.· parte que diz: reSpeito aoS'limites do 00-
mos já limites. ce~t<?s e'demarc~do~ .pelos qu~~s, s~ perio.·· . ..: . ':. , ". .' ;. . . '. . .
conhecão os quediudem este IniperlO tanto ao nOrte. . . .,' . . . .
.

•..... .' , '.' '.' . " :. , '0 SR.' PIlR.ll';mA. D.A. -CUNHA: -.'05 d.ous gr'.andescomo ao sul. . " • . ""I~--~ .... i ., '. . . •

. Ahída.:qtle..;Q ri~.·Q-Yàpo.ck foSs,.e::de.s.ig.~a. d~ .no tra':' r.iO.S # .... ,81....~nas~ .Pra.. ta t.êm ~~~tan:._te.m:~n~. S.e..rvi.d.0.

tadode le15,com<Haia,e ex~~~entre~s po~se:t d:.e pal~s llat.llraes ao Bram e.. ~ao, cem.razao os._
sóes da.Franca. eàs do BraZlI,naose de~lg~~~~oos liInitEls,.qn,e}lO n?r~e ..esuI, 1he.tem.a,s~~,alado.os:.
pontOsC!ntériôrés,ePara.e.ss.adem~caÇã~.Se pomear~o, geo.gr~lll1os.e .~histl?nad;ores; m.a~~~:v~p.dp: nq~ :8o},-:-.
cori@iss8ri.f)s.qu,E:lnll~1?3.~hegãrao '.~ par~lr~ e m~., ~~nder :p'recl~m~n~,á ... su~ diVlS8.o po~~~ :nao,
tas .duvid.a~" ~I:)~.~ ~es~l~~ ~e~rescerao,h~yenq.o ibi-· p.osso. conco~ar :.n~ ,m~tb:~do.que. nes~~. ar-lf~ se
vidas sóbre- o verdadéuo 1'10 Oyapock querendo adoptou para demarcaçao do Brazil, declarando-sa

\:..~
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_-asua ertensão desde a foz 40 -rio Oyapok até os S. M. F. :restituisse á Franca. a Guyana franceza
trinta e auatro grãos e meio ao sul. - tal qual eRa se achava em :f792•. AcerescentárãoP"
-São bemc:onhecidasas controversiasquetêm ba- que como esta cessão excitaria-a questãode~
'Vido entre Portugal e a .França para se marcar a ~ que ~aquella epoca se agitára. ella seria termí
linha de divisão entre a GuyaiJ.a frànceza e portu- nada amIgavelmente entre as duas nacôes debaUo
gueza, como é ordinario nos estados limitrophese damedia.~ode.S. M..Britannica. _.
apezar das convencões a este -:respeito concluidas . Nas negociações posteriores e quando os~
no tratado de Utreeb. tomando-se por limite de am- tros poI'tu;"auezes puderão ser ouvidos obtiverão
bas o rio de Vicente Pinson, que muitos têm con.,. elles que a Fr~ça reconhecesse, como 'preliminar.
fundido com o dito Oyapok. todavia. renascerão que· o nosso )imite so~re a costa fosse a foz do rio
depois novos motivos de contestacão, que se termi- Uyapok e_nao.~ bahia de ViceIlte Pinson, como
narão pelas ultimas n~<F()ciacõeS diplomaticas de pretenderao. antigamente os francezes, nem o rio
que estará bem informado'o illustre deputado Arauary. como se ajustara pelo tratàdo .d'Amiens·
Sr. Maciel da Costa, pois além de seu muito saber e <roanto ao interior fixãrão o numero de grãos até
e reconhecidos talentos, teve occasião de conhecer on~e deveriamos che.gal. Mas em lugar de decisão
de perto esse negocio, porque esteve encarregado nu I b di - da I Ido governo politico, economico e civil daquella por- ~ gave so a me aça~ . ng aterra,· ajustou-se_ d G 1:'-_ que se nomeassemco~os por ambas aspartes
çao a uyana ..' .......ceza, que estev~ occupada para fazerem a demarcaçao sobre as basés desi
pelas nossas armas. . gnadas e que no caso de se não fazer a demarcacão

Em tal caso eu não duvidaria convir em que fos..e:e de!1tro .de um anno, co~tado da chegada dos com-
o. dito rio Oyapok ou. outro qualquer lugar, que mssarlos ã Cayena, sana então o ne!!Ocio termi
mais veridicamente pudesse servir de limite ao nado~or_um arranjamento entre as du~ côrte_s sob
Brazil pelo lado do norte, mas de nenhuma sorte d S "l<!l" B

ód dmi
· d d o~· a m açao e ..l1I.. • -

se p e a ttir a emarcação e o;)'j; graos e meio
ao sul. como determina o artigo, porque esta-en~ Tive a honra de ser um dos commissarios nomea-
meração só :lerve para designlll' um ponto qual- dos por .S. M•. E:•. para esta demarcação e conheci
cruer do globo e conhecer-se a distancia em que eUe logC? a unpossibilidade_de a fazer, porque não sese acha do equador, assim como se conhece a sua haVIa traçado a marcha q:ue se devia semir como
longitude pelo meridiano, que corta o paraUelo de por exemplo. se devia nrar-se uma linha rocta da
latitude no ponto indicado e neste caso a altura foz do Oyap~k p~a o interior, ou se devia seguir-se
de S! gráos e meio que fica ao norte da ilha dos o curso do rio ate suas vertentes; nem era possivel
Lobos na embocadura do Rio da Prata, poderia, avançar sem ris.co pelo interior, por conta do gentio
sim, servir para annuncillr quo o Brazil se estende bravo,- que habita a muito pouca distancia da foz
até aqueUa latitude, mas não determina qual seja além ao inconveniente de nãü haver naqueUe pon~
a sua divisa pelo. lado do sul; pQ!quanto, ou se .pre- abrigo algu.m de ~S8, n~m cousa alguma dos com
tende que eUe seja demarcado por esse parallelo, o modos da VIda.. DlSto. deI parte. ao governo e disse
<Jue é um absurdo, porq~e iria passar pelo centro que me pareCia ID.alS corivemente contentar-nos
ue Buenos-A)TeS e cortaria para o norte uma parte com a designação dos pontos ajustados. que erão
daqudle estado; ou sorviria para determinar a se~s e reservarmos essa demarcacão para tempo
parte oriental do R.io da Prata por limite do Brazil maiS opportuno, podendo muito bem tomarmos
ilesde a'l.uelle ponto da sua foz, o que me pa~ce po.sse da margem do 0:raJlok que nos pertence e ahi
inadmisslvel e unpolitico, -assim porque nesse caso amarmos um posto militar, quando evacuassemos
bastaria dizer, que o Brazil se limitava ao sul pelo Cayena. . . .
lado orien_tal do Rio da Prata, até onde direitamente ~ As difficuldades de tal demarcação não podião
competisse; como especialmente porque ainda que 19noral-as osfrancezes e pareceu-me que orecor
seja incontestavel o direito que temos áqueUas pos- :rer~m á ella foi um meio de ganhar tempo e evitar
sessões, todavia, no estado presente das cousas. assun a confirmacão de taes limites. . . . ....
nos acharilimos em uma manifesta contradiccão, E, a dizer a verdade, elles tinhão alguma razão
se assim fosse de~berado, pois reconhecendo o pro- porque indo a Guyaoa portugueza até o. rioOyapok~
jecto o Estado Cisplatino~ por livre e independente, a Guyana franceza fica. reduzida a nada; toda a su~
e só ~gado á nós por federação; fica por conse- extensão será de 60 leguas em .quadro pouco mais...
quenCla f6m da nossa demarcacão. Pelo que me ou menos. :0 que, em possessões coloniaes,.nada é~.
parece mais politicoque esta se faça pela enume- accrescElndo que quasi todo o littoral ao norte é ala
raçã.o. das pro~ncias do -Br~. principiando pela gado e insalubre,onde farão sepultados milhares_ de..
do Rlo-Ne~aonorte e finalisando pela de S.Pe- infelizesd~ssaf~m.osa expedição doduqtÍe deÇhoi
<iro do 'Rio-Grande; ao sul, _. - seul. e mUltas VIctlmas da revolução franceza para
"0 Sa.MAciÉL'-DA. CosTA :-Sr.presidente,tem-se alli deportadas. .. . - .
dito a meU vêr,qtianto é bastante para decidir a - Os movimentospoliticos da Europa, de ordem.
asseJXlbléa a não.lleixar p!lssar a 2"parte do art~ 1<>, muito superi?r, nzerão pÔr de parte esl.e- negocio

. ~~,que ·s~ de~ignãoõs lirilites ·doimperio tanto 'ao da: demarcaçaoe tendo os portuguezes . cedido
norte como ao sut· :.- . . ...: - .. çaye,!a quasi á força, nunca mais se tratou de -de-
._ Como~ porém;·o illustre deputado () Sr. Pereira marcação; _.. . . -- . -
da Cunha iJ;l.voca.o meu testemunho sobre o que é. Posto isto .e: sab~ndo-se a _grand~ i!D:p(}rtallcl.~·
relativo :a~s .limit!"s. da.Guyana- ·p~rtugueza co~aque dava.o IXUD.lSteno do duque de Richelieu ácon"
franceza,VIsto achar-me-eu nesta ultlIDa quando disso servação daquella colonia, temos grande razaopara
se tratou,diren) que sei e que me parece acabar: de crêr, que sendo os ..limites .ajustados realr;nente.
con,:encer ,dá:_né'Cessidade de: supprimir-se a 2· parte ~uito .prejudiciaes aosfrancezes, .(po~~, comI)
do dito artigo;-' -, _ .: ... disse,r~d~e!:D- aquasLnada a GuyanaftjuJ.ce,za>
:'As- nacõés,grandes, gtle:-dictárão o -celebre tra- ellesreslstiráo quanto-puderem a·. que-_t&l ajuste rá

lado de flariz de 30 de Maio deol814,ordenãrão que avante. - --, .:-. ,~;:., - -
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.<Paraque,:])Qis"nós, que principiamos, para as-, O SR. ÀRA.UJO.·I.nu..,:,-,;" Não sei, Sr"presidente,

..sim me exp1i~, .noSsa: .vida, 'iremos indispôr-nos se é .porque me .deiao, es~udo das decretaes, cujos
~~ ....._ .... _ .._-,~"",da-,............__....,....1ft.l~o "'Alo :DY"_- es"''P..nfn~ Ynn,.fn. ftons.e~- rill'!l,p~"' ~~ü-~-de
'V\N&&·ll.o&lUU"UU~~':1""&~'~t~-.LLIU.I.~uv~a"",o ...."'.&......... ....... ....r.........~ ...............u' ~v lIU,,&,uv .....,;, .Lu....u.z.G.Jl. .a.~ ~

tigoda:nossa:constituicão ·:esses ,limites ajustados ordem ae::z:emplo dos romanistas, que nisto forão
com 'o governo passado;qu.ando. aliãS elles podem insignes, ou se é ~orgenio méll:proprio; eu lambem
soffrer modificaÇÕeS arrazoadas, que convenhão:a gostode descobnr aquellas:razões que, tanto .dào
ambQs 'l, " que fazer' nas escolas,·· e como agora 'se trata de

:Creio. pois, seilhoreS, que .é isto um motivo po",: assnmpto, S6!Delhante, direial~a !?Ousa. O para
derosissimo para. supprimirmos. essa segunda parte ~pho~n~emdU8}lp~: na pnmeIra declara, que
dO. artigo, deixando para tempo ulterior o fazermos ~ 1I!lpeno ~ e um e mdiVlSlvel; na .segunda marca os
sobre isso;arranjamentos'a:miooaveis,com a Franç!l. limi~: ~lDda que eu tenho a honra .de pertE;ncer fi

, ...U". • ". '.' '. comnnssao, que apresentou esteproJeeto. bel de t.er
..~ ª1l.. C.UURA :-~Ulto ·me .admir?que alnda se muitas occasiões de me apartar de meus illustres col.
l{Jle~ao tornar du~dosos..nossosm,o contestad~s legas, e este primeiro paragrapho offerece o primeiro
li!l!lteS ao norte ~o.unperlo, quando elIes.se acb~o exemplo; nào julgo' todavia.. que seja tão destituido
h~Je be.m detEà-mmadog ..por. tratados ratificados e de;boas razões, que nào se possa sustentar, senão
qne mUl~ nosc~m'ém manter.e sustentar, embora, em~todo ao menos em parte.
como disse o. illustre preopmante, se r~duza a ...'. . _
pouco mais de. nada a Guyanafranceza. A ~nm~lI'a dUVIda ver.:a sobre a collocacao da

. . ...,. .'. '. matena; dizem os Srs. deputados, que tratando este
~Pelo~l.lgotrata~o que. pnm~ll'O fixou nossos ~- titulo· do territorio do impelio, não deve aqui to

IIU~ d.uma ~~ell'amms prec~a, ficando to~a~a mar-se apalavra-Imperio-n'outra 'accepeao que
mil! .vaga e sUJel:a ~ controverslas.que depoLS tí- não seja designando territorio, o que nào 50 vê, a
v.erao lugar, renunClou a Fral!ça ãs.p~tencoes que que se acaso se toma nesse sentido, então temos o
tlUba ao terreno. comprehendido debau:.o ao nome inconveniente de tomar-se em um mesmo codigo
de Cabo Norte, sltua:do entre o A;mazonas e o Oya- urna palavra. em differaotes sentidos o que na ver
pok, sem que todaVIa s~ detE:rmmassepor aquelle dade-e um defeito. Ora vejamos se 'esta bem collo
tratado um ponto fixo ~ mvanavel de donde come- cado este paragrapho sem se tomar em dill'erenta
~m nossas .possessoe.s; e com?'naqueU:etratado sentido. '
se fizesse menção do no de Vicente Pinson,. os 'N-' ." .
francezes, porque assim lhes convinha; seguirão o ao se póde bem tr~ta~ uma mllt8!l1l sem pnmel-
pensar ·do seu celebre viajante Condamine e qui'; ~amente se dar uma l~ea.deDa; nll~ se pode por
zerão que este rio fosse o nosso limite. lssob~m tratar do t~rrlt~no do l~perlo sem se aar

. . . ".' . uma ldéa"do-Impeno; Isto é mUlto claro, e apon-
.O, umco estabeleclmento frnncez: SItuado 5 legoas traei um exemplo: os escriptores do direito natural

longe do mar, na ~argcm s~ptentrlonaldo Oyapo~, fo~ão este titulo. :,,;,;.Do direit9 natural:- porém
era o íO~. S.. L~I~, que. f 01 sempre_ o estabelecl- antes danes. ~xp~~rem ô .que é direito natural, di
m.ento mlllS mendionãl daquella.~naçao. . _ zem o que e allelto; o que é natural, e por esta

Pelo. tratado de 10 de Agosto ae 1797, ·reVlverao occasiãoexplicão o que énatureza, oque é o homem
as pretenções d~s françezes e ~nglezes, e ne!le.se o. que é a natureza do homem, e estaexplicão pby
assentou que o rIo de VIcente PlUson f05se ..o hnute Slca, e moralmente: ora· pergunto; o que tem todas
na costa.' estas cousas com o direito natural '1

Pelo de -Madrid de 1801, cedemos o terreno queM~pede a boa' ordem, que 'pnmeiro se dêm
fica do rio Carapenatuba p~ra o norte, e ~o ann.o a~ellas noções.J!aià,po~er-se ~em tratar as mate
seguinte pelo tratado de Aunens recnou:a llnhadl- nas.compl'ehendiaasno titulo: Isto gue digo desta
visaria vinte leguas,fi~ndo-nos, por. ~teo rio materia, que ap~ntei .por· exemplo, é (I que se acha
Arauary, e tal era:a rala até· que conquIstamos a em todos os escnptores~' ,
Guyana. . " .' .:;: Porta?top~a se tratar do territorio do Imp~Iio

Pelo tratado de 28 de Agosto· de 181'7:felto por do Br8;s~l, p~dla a boa ordem que se.desse um~ ldea.
rosé :Maria: de-Brito,e o'duque de Richelieu se as- des~elmpeno~ e deste modo temos .re~pondidoã
sentoumiüto clara e 'positivamente; que fosse o d~Vlda,proposta cont~aopa.ragra,'ho sem quese possa
nosso limite ao norte afez doOyapok~com'o: que dIzer,. ou q!1e amatena~stãfôra do lug~, ou que se
nadà: menos·gà.nhamos· do .que empurrar .~:fran... toma em differe.nte. sentIdo. ..... ,' . .• : .
l:eZesmuito para'o'norte,. e livrar"'nos'.do·ll~n.go'que .. Agora.vamos áidéa marca<la,nesse, paragrapho.
corríamos, ·ficando e1les· tant()' na' nossa ,:"Vlsmhan~, OImperio. do ,Brasil.é um ~e iridinsivel.- Sr~ pr~si';
e senhores: da 'navegação. de :quantos .rios . vertem dente,.marcar a, unid<l.de, e a in,di"tisillllidade do. Im
para oÃ.mazónlis"por.meio .decujanaVegação,p.G- p.en.'.0, não é indifi:.eren.t.e, .nãO.:é ..inl,ltil.• 'Ir.ar.eipara
dião a. todo ~ temp.o Ilerturbar-nos a ·do :Ama:zonas. aqui ad~uLrinados .{J~li~i~~,q:~a,n~o ensinãQ que a .
negoClosenao 'pm:'u nós; ao menos para::oswmdou- soberama é.. llJDa,. mdiVlslvel;,~tQ e .uma· verdade~
ros, de.grande; importan:cia. .', . :.:'.. "!F:lese deve ensinar.todos oádiaS; :e11a JIlarca,. que
. O'Sa: AL!mIDA'E:ALBUQUEÍl.QUE::-:Sr;presid~mté: P.:enhu.m; do.sopoder~s, .em~que.~e .diride:a sob.eran~a

tenho' ouvido 'várias· érnetitlas:;'sobre :0: artigo' -em (~em entrll! ~gora nessa qu~S?o,~~mqu~.ps. pup!i~
questão, e acho indispensavel ou ado S1.". Vergu.eir9 ~s~s<se..diVIdem) .~ .;s~b~rilO;1B- ; .qu~'1 o.p()derle_gJ.s
ou 'a~do"Sr; Franca. iDiz·-~.~tigo...;. O!!:inperio; dolatlY.O,a.dl?p~~n~p'~;B.jliv~M dos,t~p.~..;P!l.d~r~s,~a.0. ~
Bi'àsil é'1l1J1'ÉMiídifish!el.':-:Ora.e'il:,desejava:sab~ §?~~ran.~(},; i qu.e o,na()~ dt~Jtec~~lV;Q.,:e ne.!I!0Jud1"
se;se (fãl1âidQL.territ6r.io';@Il'liãoiClaro:es~;qn8jnão:á,ÇlaJ;l,O"mas~lIp·que.a:r~map,":é-W~~,~. Gq!1~tltUe.. . '
~Vél'.'Jl()iS~..q;l1.e ~me.smo .o,prdjecto da.lC?nsti.- ,.I"sto"não;~;i~~til;.;.é:nece.SSf-ri!),. qu.~7se.,;~xpliqu._.e
tuiçãoo:di~de, ,~faz;;susc~lvelldesta !~alidade,> que·a·;soberanIa;e~La: na n~Ç&o"tod~ l,Ilte~a,e~ao.
pOr:viaide~~1"a'aSaeções;;tJue'PO$São acon~er.;;e,se em parte dena: o~ lUconvementes d~~~~.doutgna
nãO::'e::dh~ territorriô íqU6"S8I·trata;< :eJltOOlé: indispen". mal explicada, saOfUneSL(lSl ac;>s :Po.~o~".flJ ,é:P9fclSSO

, savel'a.emenda do Sr; França. " qu~ éimister;toda~a.e1<u'eza.'<: " '. <,', :;, >: ..... ~
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. E' p~is iSto. o que se faz no~~araph~ declara-se,I Propoz mais se o art. l° passava tal qual se
que o impelio é um, e indi~vel, para 9Ue se.não en': ~cb~a, e n.ão passou;.~ passava a. e~enda do
tenda por uma interpretaçao, que é unpeno cada Sr. y argueIro, que COnSIStia em supprumr-se todo
parte delle, porém que é a reunião de todas as pro- o artigo, e venceu-se que nào: propoz depois a
vincias do Brasil, que constitue o seu imperio. primeira parte do artigo até á palavra indivisivcl, e
Portanto voto por esta parte do para~~o. passou com~ estava; e proposta a segunda parte do

Emll.uanto á outra que marca os llUlltes, tem-se mesmo artigo, que começava - e estende-se,
prodUZIdo tão boas laSões, e tão bem de'Senvolvidas, venceu-se CJ1:le fosse ~upprimida, segundo a emenda
que provão não dever eUepassar, e eu estou tambem do Sr. FerreU'a ArauJo•

.por isso; emquanto finalmente ã ordem porque se Propondo finalmente o Sr. presidente a emenda
~devem collocar os titulas, ou se adopte a do pro- do Sr. Montesuma que diz-e o seu territorio-ven
tJecto. ou a das emendas, é isto para mim indifl'e- ceu-se esta emenda, salva a rcdacção, ficando preju
:rente. Em conclusão, não estando pela ultima dieadas todas as outras.
'parte do paragrajlbo:, que marca os limites ~o Impe- E:ntrou em discussão o artigo segundo do mesmo
rio, voto pela pnmelra, que me parece mUi neces- proJecto•.
saria. O SR. ALENCAR: - Sr. presidente, eu creio que

O SR. lltuA:-Eu tambem sou de parecer, n6stemoschegado áma.teria de muita discussão.
aue se supprima a se~da parte deste artigo, e Este artigo tem duas partes: li. primeira designa as
mesmo, que não seja supprida por algum· dos provincias do Imperio, e a segunda diz-por fede
modos, que se tem proposto nas emendas dos ração a provincia Cisplatina - Nós não podemos já
illustres preopinlll1tes, visto que não temos conbe- decidir esta materia por uma lei constitucional tra-

, cimentos exactos a este respeto, fazendo-nos agora tando do Estado Cisplatino: parece-me que não temos
uma grande falta as informações, quese têm exigido todas as informações necessarias para tratarmos
repetidas vezes do governo. deste negocio, e é preciso que se peção ao governo

Pelo que acabou de dizer o illustre deputado todas as informações que puder dar a este respeito. Ê
membro (da commissão, que redigio o projecto, necessario considerarmos esta confederação: é ae
lemos certeza n respeito dos limites do Brasil cessaria vermos, para ajuisarmos com justiça. Mu
pela parto do norle; mas igual certeza não temos darão as circumstancias: ó preciso lembrar-nos que
emquanto aos limites do sul: porque havendo um aquelle acto foi feito li força d'armas.
t~l1tado ontre Por~lIgal, e Hespllnba, que se tinh.a Sr. presidente n6s estamos no começo dos nos
ajustado em .ja~olro de 17~, e em que se ~esl. sos trabalhos, e é necessario, que não demos um
gnOI1 para hmIte ~o BraSil a P0!lta de Cashlhos só passo que não seja firmado nos principias de
Gran~e~, ~ue se diz .estar na latitude ~e 34 gráos justiça universal. É nel~essario que não demos um
e meto md.lcadll. no artigo, tal tr~~do DUO. ch~gou s6 passo, que pareça ambiguo ás provincias, que
a ter otre!~o por causa das opposlçoesdos 1esuítas, ainda não estão unidas. Embora quizessem dar a
e p'orque COlrevoga~o pelo outro tratado de 1761. razão que teve aquella provincia para separar-se

Celebrou-se depOIS o tratado do lo de Outubro de DÓS, É preciso pois attender a eUa, porqne faz
~e .1777; _mas est~beleceDdo-s~ por estes, no,:os parte das do Rio da PraIa.
luwtes, ,nua p~ssarao as possessoes do BraSil a!em Não sei, Sr. presidente, que razões tiverão elIas
do ~rolo Tahlm, esgotado~ro da lagoa Mangu~lra, para se desunirem do nosso pacto social. E neces
mUlto para cá .da sobredlla. Ponta de. Castl~os sario não perder um momento: indaguemos isso
Grandes, ~om dl1rerença de dous gráos.e melO, quanto antes: parece-me que de outra fórma é
pouco mal~ou menos. E posto que posterIormente estarmos a fazer com que elIas se desmembrem:

. â ~emarC!lçao avançassemos em tert:.eno por con- aquelIa provincia é a principal e a mais visinha das
qwsta, nao sa~emos até onde chegarao os avanços, nossas. Depois disso, convém considerarmos a razão
e est<lmo.s na 1Dc~rteza, com que nada dever~m~s de federação, e se devemos ter semelhante federa
f~zer, pOIS que aliás esta ~ssembléa logo no .p~mcI- çào. Nós nãO'devemos dar um passo'a este respeito
pl~ .de seus trabalb?s ~~a um .pas~o precipItado, sem nos firmarmos nas presentes circumstancias.
e ma .contra os prmclplos da Just~ça geral, com Eu queria portnnto, que toda esta materia ficasse
que dlZ, no preambulo deste proJecto, haver-se adiada, e que se pedisse ao governo as informa
conD~ormado._ di d' . . R' d ções necessarias, para á vista dellas decidirmos este

iSse-se que po a tomar-se por lVIza o 10 a negocio.
Prata, porém isto tambem me não agrada; porque O S C C "
se é por 6er. uma diviza natural e mui visivel, R. AR~IRO D~ u~aA produZio varlOS argu-
então pela mesma rasão deveriamos tomar por mentos a favor do adiamento. . ..
divisa ao norte o Rio Amazonas, o que seria em _O SR. ~~IQUES DE .REZENDE, disse qu~ as 1'a
grande prejuízo do Brasil, e fic~ia muito prejudi- soes que tl~hao appareCldo a ia.vor do adlamel!-~o
cada a' nação sero ~S· possessoes, que tem além lhe parecerao ~em força algum!!, _qu~ todos ~abla()
deste Rio:· mas assim como não devemos perder o com quan~a diffiçuldade se obtinba~ mforqlaçoes do
que :de certo nos pertence, não devemos querer o ~overno, ao meslD:0 tempo que nmguem tambem
<{ui:lpertenceaosvizinhosextendendo-nos até o l~Ora!a, que haVia um tratado sobre os .Estados:
Rio da Prata. Por estas raZões acho, que não Clspl~tl~O~; e finalme!lte que,devendo o proJec~oda
deve passar ,a segunda. parte do artigo, para nos constitulÇ&O passll:f_amda li UIllll. 23

, discus~ao~.; e
não'expôrafaltar ãs regras, e principios de jus- have~doto~aa,rasao parac~~r-se!lUe esta .prlmt31~a,
tica.l" ,; ;'.. ' .. ' dur~lamals de~anno, }laop?di~ ~e modC),a.Igllm;
, ,·0, ~l'- ;presiden~p~opoz, .se:·,amateriaest~ va con~ eiD um adIamento tao:p~êJudicI~áass~i:nbl~a'
sufficlent~mentl'l discutida; ie Julgando-se que sim; Icomoao povo. . :. . , " .:,:,:, .. ,.
p1'opOZ'.se,s.e devia fazerno.titulo aaltel'ação pro- • 'Q! SR.-F(i.AN.Ç:\:-Euvo~o·p~lo adiamelJlo, d6;
posta peloSr: França e pelo Sr. Montesuma.;.... Yen-] artlgoquetratado Est!ldo Cisplatino;' Se :oillustre.·
~eu,:,se que.não. ':. ">: :.. depu~adotem conheCImento ;desses tl"Cltados",nã,O,'

. 30 • ..'
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() tenho eu, e nem o tem outros Srs. deputados. Por f6rma de· governo administrafiv'o das suas pro
tanto sou de parecer que se peção ao governo todas vincias.
as informacões necessarias: por falta deDas, é que Sr. presidente, eu não rott da opinião de muita
nos achamõsnesta confusão. Pararemediaristo devia gente, que julga não C(jnvir ao Brazil o systema de
haver na secretaria desta assemblé um archivo de um governo federativo; .antes pelo contrario me
todas as leis e tratados. A assembléa deve ter todos persuado de que esse seria talvez o meio de se as
os ducumentos authenlicos para sobre eUl's firmar mesmas provincias engrandecerem, e prosperarem
as suas decisões, e nada disso tem. melhor. 1\iélS a questão é outra. O que nos cumpre

O SR. ALE"~CAR: - Se ha algum tratado, eu averiguar é, se, rebus sic stantibus, podemos n6s
nào sei, e por isso p~o informações ao governo: admittir em a constituição do Imperio essa federa
mas dizer agora o Sr. deputado, que todos sabem c:ão ~ De certo que não; porque quando os povos do
do tal tratado, isso não regula, porque nós nã~ have- Brazil se derão as mãos, e proelamarão a sua inde
mos decidir pela simples informação de um lllustre pendenci.a, foi com a pronuneiação de um governo
membro. Devemos portanto pedir as informações monarchlco, que:;e estendesse á todas as partes do
precisas, para qu~ nunca se diga que decidimos cousa Imperio; e não se restringirão a haver constitui
alguma sem motivos legnes. ções parcines, e internas em cada uma das provin-

O Sr. presidente propozse a materia estava sumci- cias; sobre as quaes se estabelecesse depois a con
entemente discutida, e julgando-se quo sim, propOl, stituição geral de federação de Estados, que em tal
se devia ficar adiada a sOI;unàa parte do artigo se- caso devia seguir-se. Por isto sómente, e não por
gundo. _ Venceu-so o adiamento. outra razão de incongruencia, é que voto contra a

O S • d . t emenda. .
R••~I.E:O;CAR man ou para a mesa a segum e :'\ós. como representantes da naeão devemos se-

índicaeão: gllir na obra da constituição, quo fãzemos, nào nos
(f P~oponho que se peção ao governo todos arbitrios que melhor nos parecem, senão a norma,

os esclarecimentos posslvch:l ácorCll da federação que está pronunciada pela mesma naCião; a qual não
do Estado Cisplatino, para então so poder tratar da foi, nem é de certo, a de um systema da federacão
parte do arligo que diz respeito Íl meSlllll fedoração. das provincias. •
Alencar. D Eis aqui a rllzão porque, apoiando a emenda em

Decidiu-se que se pedissem informações ao go- questão, agora voto conlrn ella.
vemo. O SR. CARVUBO E MELLO :-Com que mllravilhae

Continuou n discussão do artigo segundo. com que espanto, Sr. presidente, ouvi repetir neste
O SR. FERREIRA FIU:'i~.\ mandou para a mesa a augusto recinto a expressão - federalmente - na

d . t emenda proposta pelo Sr. Ferreira Franca I todos
émen a segmn e ; nós nos achamos nelll' unidos para fazer úma con-

«Comprehendeconfederalmtlnteasprovinciasetc. stituição, e marcar a fórma de um governo repre
Supprimidas 3~ palavras-por fed~raçã.o-no 11m. sentalivo mdnarchico constitucional, e assignalar
Antonio FerreIra França. 11 -FOI apOiada. nestaconformitlade a divisão dos poderes. (ApoiaM.)

O SR. MOSTESUMA: -Sr. presidente, approvan- Com que maravilha, torno a dizer, Vl'jo naquella
do-se o adiamento pedido pelo Sr. Alencar daultima emenda sustentar-se uma doutrina que póde trazer
'Parte desle §. 2°, a, respeit? do Esta?o Cisplatino, sobre nós immensos males! (apoiado.)
iulguei nada ter maiS que dizer; porem lembrou o Só a inconsideração a podia dictar. (O Sr. Mon-
Sr. Ferreira França um ndditamento, que .me parece tesuma, á ordem, á ordem.)
digno da maior consideração; pelo que pedi a palavra. Sr. presidente, nenhum deputado tem direito· de

Quer o Sr. França, que se accrescente a este chamar â ordem, só V. Ex. tem essa prerogatlva:
artigo depois da palnvra-eomprehenda-confede- eu estou na ordem, continuarei o meu discurso, e
ralmente. - Muito respeito as luzes deste varão falIarei porque a materia é de tal natureza, que
conspicuo, meu mestre, para que deix~s~ede apoiar ainda que a minha voz fosse de ferro e a minha elo
o seu additamenlo, e mais quando elIe e conforme quencia igual á de Demosthenes, ou de Cicero, não

.<lOS fins da assembléa, e á expectativa da nação. podia apresentai' aqui todas as razões, e motivos,
FlEdus não quer dizer outra. cousa sen~o amisade, que fizessem convencer esta Hlustre assembléa de
allianca boa fé, e tudo o mtus qlle convem fazer a que tal proposicão deveria ser regeitada. (Apoiado~)
base áa~ relacões reciprocas da união, e integridade Federação,· mzem os escriptores politicos,· é a
do grande Imperio : e P?SlO.que es.ta p.al~v~a tenha união de assocíações, e Estados independentes,
tido mais commum apphcaçao nas lDstlt~çoes repu- (apoiado) que se unem pelos laços de uma consti-.
blicanas, todavia, approvado como. fOI o art: l° tuicão geral, na qual se marcã:o os deveres de todos,
4leste titulo nas· palavras- o Impeno do Brasl1· é dirÍgidos ao fim coromumda prosperidade nacional,
um eindi'visivel, - fica evidente qual deva ser a e nelIa se regulão allianças offensívas, e defensivas;
-si~ificação propria na nossa constituição dap~lavra resoluções de paz! ~ de guerra; r~partiçãoded~s~
_coniederalroente. - E portanto nenhuma mter- pezas; contribUlçoes, e emprestímos ·necessanos
pretação sinistra s!'llhe pó~e .dar, ant~s a assembléa para a despeza, e segurança dos Estados-Unidos;
-vai grangear o mal.or conceIto, e publica confiança'. emprezas de utilidade geral, e relações diplomati-
-Voto pois pelo addltllmento. caso Fóra disto; tudo mais é uma união intima ·'de

.O•. SR. FRANCA. :-5r. presidente, como eu fui tiin· todo o Imperio .como se ·declara no' artigo,· e confoT-
. ~os que apoimo a emendado illustrepreopinante, me °declarar~o .to~a~ ~ ·provi!1cias: Q'!-equer di

necesSarj.õjulgo levan~~me para"fallarsobre ella; zer u~ Imp6~0 lI!diVlslvel? Nao ~Xlste Já uma ·mlr
eu quiz que a sua doutnna entrass~ em debate, para narchla tonstituclOnal pelosp~opnos povos procla
.que sendo contestada com asrazoes r com que en- mada? O que. é urna menarcbia ? E~um todo, C01Il
tendo dever ser, venhão ao conhec~entoda: n~ção posto d~ todas aS partes: dirigidaS 'ao fim'unico da
por meio' dos Diarios desta Assemblea,os· motivos prosperidade· geral ergUIda sobre· a base de ;uma
justos;·que ilUa teve paraadmittiresta, e nãoaquella constituição, que se compõe de leis.fundamentaes;



SESSÃ.O DI 17 DE SETEMBRO DE 1823 119
unidas com as regUlamen~res, -:stabe~eeidascom oIque encontra a vontade dos povos; vai frustrar os
mesmo fim. Se os 'POvos Ja manifestarao a sna von- nossos trabalhos, e lanear por terra o et'li"Ôc!o q1

'
e

tade. como havemos ir contra ella '! Como havemos tanto nos tem custado álevantar - -, -
fazer uma nova rórma de governo~ se já está dec~ O' SR. C . . • . '•. "-
tada pela unanime voz da nacao a monarchico . A1L.~o DA CmnJ..!..-E necessano pn""l
constitucional '! Isto seria atacar os direit~s politi- me~am~~tedi~e todos os Srs. deputados apreciem
cos da mesma nacão. mro.s a er . e1 com que cada um deve enuncíar

• as suas proposlcoes; embora sejão ellas contraria-
Nenhum de nóspóde querer outro novo systema das. porémnunêa atacadas por um modo ffé .

de governo. e. se o ousassemos fazer, fal~amos á e que produza a desconfianr.a de que aquelle n~~v~
fé ~os nossos J.uramentos, que excluem urooes fede- fez, é menos intere~sado nõ bem do Estado. trate
ratrv":5 : faltarí~o.s aos nos~os deveres sagrados.: e se de combater a emenda. e de produzir razões e
faltaríamos ao ~1~0 que temos _pelas procuraço~ demonstrem claramente, que elia não tem lu;"çue
dos noSSos con.stltllmtes. Nós nao estamos autOrl- nem con.ém adoptar-se porque se oppõe diam" tr~
~ados para d~hberarso~r: a melhor fórma d_e gove~- mente á fe!icidade da nação; é assim que se~n
no que convem 8:0 Brazll, nem as procuraç?es o _dl- vence, e nao com palavras asperas e pouc d-
zem; nem hana lugar a semelhante dlscussao, centes. ' o e
quando pela unanime declaracão estava determinada O -
a que todas as provincias deste Imperio tinhão pro- _ nobre ~eputa~o•. que acabou de !allar, de certo
clamado. Devemos por força tratar de fazer a con- nao tem mms patrIOtismo, o n~m se lUteressa mais
stituição tal qual é a vontade dos povos. pela sa~a_da causa d.o Impeno, do qu~ aquelles,

Não podemos sahir dos limites das nossas procu- que a~Olarao a emcnaa, e qu~ !em assl"nado .em
rações, assim porque nenhum de nós o quer, nem seu fa ~r, e se n;Ie fosse permlttido eu cha.mana á
'póde, Como porque seria estranho. que qualquer este auo.usto rec~nto, as teste.munhas.~o mUlto, que
procurador se abalançasse a exceder os limites de t~abalhe1 para a lDdepend~ncIa, e umao ~as provin
sua procuração em ponto essencial, e além do justo. c~a~ do nor!e, comquanto ~ste\'e em. IJ.llnha possi
Em consequencia disto-admirei, que esta proposição bihdad~. la em outra ses~ao se de~1dlo (e a meu
fosse snstentada. (Apoiado.) v~r. ~U.1 .bem) que.o Impeno do Braztl é um o indi-

Se ella passasse, era o mesmo que dizer, desman- v!sl.\el, 1st.O basLa\a par!1 gualqucr de.puta~o se co
chem-se os laços, que nos ligão; cada. uma das hibll·. de a\anç~~ proposlç~es c~ntradictorlas, mas a
províncias separe-se, faça o seu governo, e se de- p'~a\.ra f~deratl\ ame!1te .n~~ ':~l de encontro ao llr
pois a união não lhes aprouver, fação como quize- tloO'" encldo sebre a mdivlslbllIdade; e antes de. se
rem a sua federacão. lhe dar tanto p'e~o, e. se~ toma~a em um sentido

Sr. presidente: eu não sei, torno a dizer, como oPJlos.to, convma prIme1ro oUVIr as razü~s. e os
-esta idêa pudesse ser apoiada. Talvez não se pro- prl~clpl~S em que se fundava. o seu nobre autor;
fundassem como cumpria as consequencias que da- porem 1!ao se ~eve esta p~udencla, e n~m se lhe deu
qui sahirião. Se elIa {lassasse, adeus constituição, a attençao. deVIda; e por l~tO, Sr .presldente, se eu
adeus assembléa, pOIS que era então necessario tambem tIvera a .eloquenCla de Clcero e Demosthe
outra de nova fórma; e talvez outras eleições... que nes, a empreit,arla ~oda em defender o honrado
desordem! Que confusão para a prosperidade deste membro o Sr. ~errelra França, porquf.3 estou assás
Imperio t De certo é a todos os olhos manifesto que mente p~rsuadido de que s6 tem em V1Sta o bem de
passando li. palllvra-federalmente-, davamos a co- sua .p~trla1 e que tendo bastantes conhecimentos, e
nhecer, que em vez de pro~urarmos o bem da patria, um JUl_ZO tao ~laro, como o da~~lle, que o cC?mba
e apertarmos cada vez maIS os laços da nossa união, teu. nao p~d~a avançar prop.oslçoes desorgamsado
nos esquecíamos dos nossos deveres, e patenteava- ras, como lDJ.ustamente se d1sse, porque tanto pre
mos, que as províncias não querião o governo mo- sa, a IJ;Ieu ver, o ?r. C~valho ~ .!lI.ello a orde!Il.
narchico constitucional para o qual proclamarão fet?~to o Sr. FerreIra França a Justlça. e publica
como chefe, o llctualdo governo executivo : ao mes- elicldade.
mo tempo que etlas o não querião, porque tendo Todos nós encaramos a grande questão debaixo
feito ta~tos actos ~ol('mnes de reconhecimento, não ~o m~smo ponto de ~sta; isto é, relativamente á
mostrarao, que qUlzessem outra fór~a de governo mtegndade do Impeno ; uns s6 a julgão duradoura
p~r ~~io de representa2ões aut!I~ntlcas; .nem o po- e~tab~lecendocertos principias, porém outros pen
dIa? Ja fazer por lhes nao ser h~1tO .rezI.Itr do pacto s'}o dlfferentement~. mas do choque de opiniõe~
SOCIal celebrado. sem haver motIVO JustIficado. differentes resultara uma mais evidente verdade ..

Sr. presidente. n6s viemos para aqui formar a Não se p6de argumentar com o exemplo de outro~
-constituicão do Imperio monarchico constitucional, estados a respeito do Brazil ; a sua vastidão e mes
igual á võntade dos povos acclamada em todas as mo a grandeza de cada uma de suas provin~ias que
'P!ovincias. EUa deve appare~er como c~nsequen- augmentando progressivamente, brevemente 'cada
ela.dos poderes, que nos forao co~mettldos; se o ~a se tornará uma potencia, não póde fugirda~
artlgo apparecess~ com a clausula aClIDa ponderada, VISta.'> daquelles, que fazendo a constituicão de tã()
manífestariamos ao mundo, que faltamos ao nosso rico Imperia, não attendem sómente ao qúe convém.
juramento, e á vontade dosn?ssos constituintes. de ,presente, porém desejão prevenir males para o
Co~agràriamos no altar ~a patna o des~jo ~a nossa futuro; e por isto talvez, _que o honrado membro se
fel1cldade.e·dos nossos vmdouro.s, se cmgzndo-nos lembrasse de umafederaçao. que,' em nada se oppon
àosnossospoderes não nos desvalrassemo~.da fórma do ao .~ystema adoptado•.fosse o vinculo mais forte
de:góverno, que adaptamos. e seo contrano.fizesse- d~ umao eterna das provIncias com o todo do'Imp~
mos, collocariamos no mesmo altar um ninho de no; attendamos ás: tres provincias do Rio Negro
difficUldades~ e um montãoàe desordens. Pará e Maranháo, que ficando tão destacadas e e~
- Teiihoportantodito qua.nt~em mini cabe, e falla- uma .loDgitud~ immensa. como poderáõ sem gran
réi até onâei chegarem as mmhas forças p~ mos- de~mc0l!-veD1entes recorrer sempre ao Rio de Ja-
traro' que tal emenda nUnca terá conslderaçao, por- netro't (a ordem.) ,
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Eston na ordem. Ora se es'.a federacão não se
~ppõe á monarehia constitucional, comô ha e:s.em
-pIOs tanto na historia antÍoaa, como na moderna, e
mesmo na Europa, porque a não admitfunos, com
aqueDes limites. que permittir a nossa rórma de
.governo; podendo haver em cada uma das pronn
cias uma primeira a..c:sembIéa provincial. que tenha a
iniciativa das leis regulamentares, e que informan
do com mais conhecimentos á assembIéa dos repre
sentantes da nacão tudo quan~ fôr mister para
promover a sua prosperidade, consiga-se desta sorte
o bem. que todos desejamos? Considerada, e ad
mittida por esta f6rma a federação, oppôr-se-ha á
integridade do Imperio? 1'ão de certo.

Eis aqui, Sr. presidente o sentido, em que tomei
a emenda. eis aqui como considerei a questão. e jul
go que estas serào as listas do illustre deputado, que
a propoz: é portanto preciso, e mui conveniente,
combaterem-se as opiniões com mais moderação, e
com menos calor. e nem quando mesmo se emitta
alguma e"traordinaria, deve causar admiracões,
porque quando para aqui viemos, e nos manáárãl>
nossos constituintes. fOI para cada um enunciar sua
opinião com uma plena liberdade; aliás parece pouco
solida a estabelecida inviolabilidade dos deputados.

O SR. Alf.XC.'R:- Sr. presidente, com quant..'\
admiracào vejo pela primClrll vez um membro ros
peitavei, cujas rans brancas o abonão ; com quanta
admiração. torno a dizer, pela primeira vez Q vejo
atacar intenções, em vrz do atacar opiniões!

Sr. Efcsidcnte, a intolerancin é um mal em poli
tica. Quando so trat<l de qualquer objccto, convém
primeiro discuti-lo muito bem, para depois entrar
no conhecimento da sua utilidade ou inutilidade.
Essas admiracões, essas hyperboles não servem
quando se tratá de elucidar uma materia. Era pre
ciso que o illustre deputado ouvisse primeiro qual
era a opinião do iliustre autor desta emenda, para
então poder avaliar as suas intencões.

Ninguem com etreito profere neste recinto uma
proposicão, que não seja na intenção de poder apro
veitar a'sua patria: isto é o que sempre se deve
suppõr. e nunca en,enenar o modo de pensar de
ninguem. Eu apoiei a emenda, e quero mostrar que
não apoio absurdos. Quem nos disse que o Pará e
Maranhão não querião fazer parte do Imperio do
Brazil? porventura isso está decidido?

Mas supponhamos por um momento, que estas
duas provindas, que não entrarão no nossO pacto
social, formão sua união ã parte. e nos dizem
nós queremos federação comvosco para nossa maior
segurança, porque temos direito para isso.-Pode
riamos nós subjuga-las? De certo que não: ainda
~onhecendo a des,-antagem proveniente da des
união daquellas provincias. Mas deveriamos' res
]l_eitar o seu direito, uma· vez que nos dissessem.
:Nós queremos inteira união comvosco, mas por
meio defederação.-Acaso teriamos forças para os
()brigarmos a reunirem-se a nós do mesmo modo
que o resto do Brazil? Não, e nem direito.

E' preciso, Sr. presidente, mostrarmos sempre
principios de inteireza, e dejustica quando se trata
{ia liberdade dospovo$. Já se mostrou que as re
uniões por federação não são contra a unidade do
Imperio. ' '.
. Não commetterào pois nenhum absurdo os de
putados, que apoi~o a e~enda,. porque aquellas
reuniões por federaçao podiao ser .para taes, e taes
províncias entrarem na nossa. sociedade. Nem se
diga, que isto é ir contra o que juramos.

Ainda nós não sabemos qual é o im~o; quaes
os sens limites; qnaes os seus portos.. Se os polOS
disserem que não querem mais união com Portuga!,
mas que se não querem t.ambem reunircomn~
não os ha.emos de obrigar, que para isso não temos
direito ~"1lm, ainda que tiYesseI80S forca.

Â. incorpora~o do Estado Cisplatinõ é a maior
~o ~ue eu tenho para approvar a emenda, porque
nos nao devemos de nenliuma maneira destruir a
tranquillidade, que promovemos. Cumpre darmos a
conhecer aos povos. que somos respeitadores dos
seus direitos, e que longe de sermos tyrannos aue
remos pelo contrario tão sómente o que fôr mareado
pela sua .ontade geral.

Uma das razões.. Sr. presidente. que desacredi
tarão as Cortes de Portugal, foi o despotismo com
que .meia duzüi de deputados querião decidir dos
destinos do imperio do Brasil; fujamos pois de imi
taI-os. Mostremos que não ({uaremos forear pro
víncias que ainda nào se reumrão a nós; qÜe alnda
não estão representadas na nossa assemblêa: em
attenção a estas, foi que eu apoiei a emenda.

E' necessario fazer-lhes entender, que nóS não
queremos obrigal-as com o poder de nossa forca. e
que se tal pensào estão enganadas. Nisto sou cahe
rente com os mous priucipios: apenas entrado na
minha carreira politica. que é bastante longa em
comparação dos meus poucos nnnos. decidi-me (1.

favor dos po\"Os; e jámllls fui accusado do interes
seiro.: tanto tempo tenho de \ida politica, quanto de
sotrrlment.os, o appnreçn um só, que me taxe de
haver pedido 11 menor recompensa. Por consequen
cia as minhas intencões nunca poderá\> ser macu-
ladas, •

O Sn. ~Io~TtsmtÁ:- Sr. presidente. peco a pa
lavra para responder ás proposicões do illustre de
putado, que fallou em sentido contrario: primeiro
porém que tudo quero, fazer um requerimento con
tra mim; e vem a sor: se eu deslisar um ápice da
modestin, e dignidade. com que devo falIar neste
augusto recinto; se não fOr comedido como devo ao
decoro do deputado ancião, o Sr. Carvalho e Mello,
que opinou contra; peço a V. Ex:. que logo e logo
me chame á ordem; e não consinta quo continue.

Quero assim mostrar, Sr. presidente, que a ve
lhice, cujo caracter proprio é II moderacão, e a cir
cumspeção, nem sempre apparece ornâda de taes
qualidades: e a mocidade. que dizem em regra preci
pitada; mil vezes com ciume daquella, obra com
prudencia, e ~ircumspecção.e obedece á ordem. En
tro em materIa.

Um illustre deputado o Sr. Franca· disse. que o
additamento era contra o systema"adoptado pelo
Brasil; era contra o pacto social. que a nação exige
de nós. Isto mesmo exclamou enfurecido o Sr. Car
valho e Mello. Examinemos pois a questão. Certa
mente estes illustres deputados concebem que a pa
lavra-confederacão-ou como disse o' autor da
emenda, - confed'eralmente - era scismatica nas
instituições monarchicas; espuria, e heretica: ca
bendo só a republicas.

Ninguem ainda o disse. é novo: e a historia de
todos os tempos mostra diametralmente o contrario:
:-são infinitas as vezes, que se têm confederado
pequenos reinos, sustent.ando todavia as f6rmas,e
instituicões monarchicas•

Para não. fallar de outras.:Qu.e foi a Heptl1:Tchia.
Anglo-Sazonica" que deu ao depois. origem á mo
narchia ingleza d'hoje? Uma verdadeira confede
ração: até havia um congresso geral de união com o
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nome de n-iUena-gemot,! ou. assem.blêa ~os sahiQ...~IticiQ, qu~ a~m~ \) Ii~oo~ h'ta~cil\) l\~~. 
Degenerou por TeIltura a Ítl..-ma mona:rehica de cada eommendou, e nós qll.:'.l't'mOS construir. Se out..~~
um daquelles reinos por serem eonfede.rados ~ são as significações pcliticas dest..'\ pala\'r-\; ~ coo'l.

Logo a ~lal'T3. eonfederaeão não ê sõ e uniea- et!cito muit:as >e'%eS se tem appli~dQ Do.'l.r:a designar
mente app1ica:\"el âs re~u.!iliêas; l~"o os illustres estados independel\te~ un~dos,~ p.~ m~is ~ sus
preopinantes mal se admirão do additamento do Sr. tentarem, e defend~.re.m; 1stO Ja est~t pt\"Judlcado;
Ferreira França. Perguntarei mais; e aque-l13, união liste modc de e,nlen~er j~ não põd~ \\:Ir lu.~, ~ppro
entre reinos ~a formar, ~~o f~~va um t<)do de vad.l\. como fo~.a ~nmeU'a,p.~tt; ~o nrl.. 1:,-:-0 Im
reinos (para aSSUll m~e:t~), lSUl e, uma monar- ~~o. ~o BraSll e um, e .1ndl\"lSl\"\'1. --: ~f.) e Ulu, Q

chia feàeral, a qual Jamals constou que exorbitasse mdl\"lSl"cl; ,como teme I) lllnstre pl\'OpUlmtte a de
da natureza. e indole de cada uma de suas partes; sunião, e a. md~pendeul'ia das pt'í,windas~ COluO
aquella união, digo. nào poderâ tambem ter lugar prega a infalli\:e1 destrui~ào dl) impQ,."'io ~ RlW~\
entre prorincias, que confed(>raà3.~ entre si formem remos nós aqulUo que aca.bamos de s.'l.ncciou.\r hOj\)
uma IDonarclri.a-representanva ~ mesmo. n~s.~ mesmo ius\an\t) (griiGtldo alguns SI'$.

Se a experienc.ia nos mostra que de reinos unidos, d('ptllados-re!~ogaremo ..~), do certo qUll. nào. Ltlgt)
se fôrma um todo mcnarehico federal; se de pro- onde o fundllmento do I'í.'Cl'io, qUt' p.'lSSl.' o addita
mcias unidas se fôrma um todo republicano: por- !Deuto? A nos.,,'.mnrcha ê firrol\ l' l~onslantt.': o
que i~almente de pro'-incias confederalJ?ente uni- !mpeno ~\OnarchICO-I'l'pre~ell~a~~-o l'stA dl~c.rt.'tadl)
das naO formaremos um todo monarchico repre- no nosso Juraml'nto; o ser mdl\'lswel. l' Ul1l~o aC'l
sentati\"o? bamos de app~"ar que resta para ntls di:l'nuos

Onde está aqui o absurdo. pedra de escandalo eoherentes. e Unlsonos eom o tl.m para que fomos
aue tanto irritou (\ delicado sensorio do illust.ra d~ com'oeados? Que resl.\ para sahsf~zormos .\ M~ào ~
pulado todo occupado, e tão ardentemente, em de- Marc?u-~?S ~U~ por \'~ntur~ .\rligo por artigo da
fender o bem.ge~~? Sr. presidente, tudo ê d~pen- . conShh~~çltc! ..Este$ ,f~rl\o d~IX.~dll$ ~~ nosso ~'\bl'r,
dente dos prmclplos eardeaes, que adaptarmos; o e conSCI~nCln, 30l\OSSO p.'llrl~tlsmo t'scolh~lllo,$ pOl'
nuo de serem, ou debaucm de ser confoderndas as t..'lnto oquo melhor (,lr: onddllam(\nto do ~r. Fr.mça
pro\incias. Se aquelles principios forem os proprios consegue tudo.
e adap~do~ á. indole, e ã;.'Datureza das monnrchias ~ Com e~lo ~O$trnt.Ull$ .•i ,unçilo, qUll $1'r':lO l'l'spel
as proV1DClaS confederadas formaniõ uma monar- t..~do~ os lllahenawls Ihrellos do cnda UlUll dns pro
clria federativa; se eUes porém souberem as insti. "melas:, nqtrolles ~l'm os qunes l'Uns jitm'Ü:l podl'ràu
tuições democraticas7 as rrovincills confederadas c~nsl'gulr "erdadúlrll erospcridadl' <{11l' l'stá impli
formaráõ um~ republica ta .Não é portanto caracte- Clta no gozo do u~a snlutnr. e bom cnll'ndida libl'l'
ristica das republicas a confederacao; muitas e;xis- dado: mio s~rào mdepúndontcs; lUas sll :ll1rüo dl'
tem sem tal instituiçÍlo; nào é iguãlmente essencial pendentes naquiUo quC' lll'cl'ssario fl\r para a nHlnu
á monarchia o nÍlo serem federativas as suas partes, wncão da fôrma monarchico-representati\'3. pela
porque muitas eDstirâõ. sendo-o. na~.ão adoptada.

Aqui tambem se disse, que adoptando-se o addi- A assembléa doclnra deste modo, qUl' jamais so
tamento, far-se-hia a divisão das provincias. adoptarâõ planos linanceiros, quo l'l'lardeUl COIllO
Custa á crêr, que neste augusto recinto se tirasse até agora a ~lI~ha do ongrandecimento de c,\do.
uma tào gra,tui~ co~seguencia. E' preciso desca- u~~ das p.rovm~l(ls: o mesmo iÍcúrca da l'('part.i~~ilo
nhecer a prlIDeua slgnillcação da palaYra federal, mllttar: diz n:IUS, quo os l'mprt'gados pulilico:> do
para exprimir uma proposicão tão sediciosa. Que cada uma, serno em regra tirados dos proprios con
quer dizer provincias confederadas? Unidas, e bem cidadãos: estes ma~s ligados, mais interessados pC'lo
unidas, Untdas com laços não ephem~s. mas ater- sol~ ond~ exercem Jurisd~cção,. pois Ôsoou plliz nalal;.
nos: logo, como por se adoptar o addltamento que serao mais pontunes, mais actlvos, (\ vlgilantos nüo·
P!'ld~ aquell~ cODÍedor~çào. se hão de ~vidir as pro- ear~ç1l!ãõ de promo"er a publica pro§p'cridado.
vmclas? Dlsse-se IDIllS com voz lroveJante, que se . Serao absurdas tnes declarações? Não quer isto o
passasse o additamento. adeus constituicào: eu ex- povo brasileiro? Mandou-nos para aquit para sor
clamarei-adeus ordem, adeus. tranquillidade-se ~os in~(ferentes ,i. sort~ d? cada uma uas proviu
passarem as revoltantes propoSlções que eu tenho elas? Nuo têm ellas d1reltos? Só os tem llquoUa
hoj~ desgra~adamente ouv1do. que serve, ~u hou~e! do serv~r de centro. o capital

Nem se .dlga lambem qu.e a palavra confederação da monll~ch1a? E, 1Sto n&o mteressar pcl{\ ordem
marca independencia na administração dos peque- estabelec1da'l Set'e! eu inimigo da fôrma de go\'(',rno
nos corpos politicos. que formão a confederação; adaptada? Ah I Srs! Todos os meus concidadãos
tendo cada um 05 tribunaes primeixos da sua civil, sabem se 'Vlfilmente trabalhei em seu favor: se fui
enolitica governanca. ou ~ão um d?s ~gentes principlles de sua accb~

"Bem disserão Danamel, e Sieyes, quando se pro- maç~o> e rnd1caçao na provincia da Bahia. minha
puzerão na França escrever o seu periodico .de in- P!llr11l.Talvez que sem tantos e tão relevantes ser
strucçãosocial, particularmente dirigido á dar exa- 'Ylços â favor ~a causa, mo censurassem hoje os
Ctas significações aos termos~ que entrão na grande lllustres pr~oplOa!ltes, mal e tortuosamente inter
sciencia dos estados;: que ao se não profundar a pretando' minhas mtenções patrioticas.
ve~~deira s~ni1icação d~s .ter1:ll0s aconteci,: em . Fin~~nenle d!sso um illusLre deputado que era
politlca cahir-se nos malS pengosos, e maiores lmpobtlca e perlgosa tal palavra.' O contrarIO digo
erros., . . _ eu, 8r: p~sldente: nã? ha já um brasileiro, que
. 'E~Já em 0u:tro discurso.most!el q~e (meus 1\ao pos~ mftulr nos negoClos :{lublicos. (Eu hoje ras

slgndicaya mals~o que amlZa~e, ..UOlao, ,boa. fé, e garel o meu coração, e· pubhcarei verdades com li:
conforJIlldade; de mleresses; eIS o quequlz o 11lus- franCJueza, que me épropria). Sr. presidente não
tre autor do addi~ento; eis o que eu ,qu~ro ~e ha. j~ umbra.sil~iro que possa influir nos negocios
l;l. assembl~ d~crete> e ~aça crêrás provlUC1as; O.lS p~hcos' que nao saiba que nem de direito, nem de
as bases pnmelras, e mlUS seguras do augusto em- facto pôde presentemente umll provincia subjugar-'
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õutt~ e obrig~l~ a receber proposições, que nãoI~tado. Digo pois que a emenda do Sr, Fran~" não
queil'~ ~ccl'it<lr. De direito. arque nLngtlem !gnora e para tantos e;spanto~; mas eu voto contr~ (lUa. OI!
que o diruito natural, e PUb~ico nào podendo ter ser um pouco mconSlstente com o <JUe vai venClao,
~mo ,'~.\ido () pacto em pura perda da um pa. e com o systema adaptado pela naçao.
ctl'~Dté; e reconhecend~ livre a~s ~('.mbros de, uma O Sn. FE~nEllU, FMl\'"ÇA, ~isse lJ'Ie a comprehe~
Súcledade, que se constltue, o direito de \lcceltar e são federaticlG. do Estado Clsplatmo pelo Imperlo
sanccion~r, ou não, o codigo fundnmelltal, que deve do Brasil se estendesse a todas 's provmcias porque
r~gular sua situação civil. e politi~, quando este a união federal não repugnava d. natureza do go.
en\'Ol\"C condiçUes contrarias, e opposlas no seu benc "orno escolhido pelo Brasil visto que não fora eltpli.
e~'('1 () principlos eternos de geral, pr:osp~rid~dc: ~,\ citamenle regeitada por ncto algum constitutivo do
bculdade a cada uma das provmcl3.s do Imperlo impl'rio; porque era conforme aos fundamentos do
~ra ,s:'l,,:cd\)nm~m. ou deb:arem dê sanccionnr \l. projecto de ~onstituiçi\o, justi~ 0. utili4ade ~(\.S
conslltmçào qu~ lhe fOr apre:;entada: do facto, por- qU(i(JS offerecla promoção e apphcaçao mais facll a
quo assim o demollstrão a pequenez de cada uma todos e a cada um, e porque na extensão dG imperia
em população, a immensa eXlonSi\O deste n,osso e seu crescimento, nenhuma mais que eUa, pro.
tlltltltlO, e falt.'\ dos demais recursos nacessarIOS à rnettia unidade duradoura.
susl~'nlaçào lio m:na glll.'.rra ~e sua natureza odiosa, O SI\. SILV.\ LISllO.\ l-Sr. presidente: s,inlo vêr,
e \'~I~lll das I~lalores cal~l1l~d~des. . me na t1êcessidnde de le\'nnll\r-me para Impugnar

1'IIIl~ado POlS ,neslos prlllclploS, dIgo, qu~ Sl~ la~?s a emenda do meu nmigo de Mnos, a quem tenho
do reclpl'Oca ~ll\It.allü, b?a fé, e commum m~c~sso cordial l'sHma pelo s(!\\ exceltl'nte caractor. o hon.
PO~I'l't\O l\tllr~llM'\r a catl\\la dallossa monarchlco-IIU- rado duputado Sr. Ferreira ~'rllnça: ~118 esto é ,0
pl.'rlnl mtl'g'rldad~. ,cnso dl~ dizl'r-é ami~o 1'1MiIO porem {linda ú maiS

T~ldo !!\to, ,t'I'Plhh l'OllS(~~lIc-Sl' \ld~ 5Iddl~I~\l'l\l~ amiga n \'ordade.-U0l'0is dU'ler tro\'(~judo contra
do lSr. l'?rrclr::l. Fr'lll\a. <? co.ntrnrl~ li utlpohllCO, \l o\l{\ com Cllnqullnci\\ de Pl\riclc!\, o iUustro mombro.
Iksl\rg(\llIs(\dor~ A Illat\'tl(\ 1l:l0 m;ta eSKolnda: !~la~ oSr. Cnr"alho o ~!('III\ fiada teria ou do llccroscentllr,
l\ ,qUI' ('li nau "11lI pro pl\r~do p:\tl\ 011\1.: cO!ldU~~'1\ so nào viMso upoimln 'nqul'lla emenda por variol>
dl:'t'Ul!lI. qUI' flassl' () ::l.UdlllllllC'lIl\1 do ~r. hrrclr:l Srs, dt'pulndos. o sustentnda pelo tUC~lIno Sr. França.
l'·r311\~l\. NotOU-MO ao Sr. ~!ollo (I tor dito, quo oUVlrQ

{} SI\. llttNl\lQllWI nr. HElENDlt ,:- Cllmo l'U apoiol com ndlUira~i'1O tall'lIICllda, e fui chamado á ordem,
i\ olU\'ll\lll tio SI', l<'r1\IIr.:I, devo dl!!'r nlgllllm COll!ln porquo (\ argllira do in('ullsideraçu.o, Quanto ll,
l'lU mil\ht\ dt'fo~ ..\. t!m ilúbn' do IlU lati II n'~mirou~~t\ mim conlell!<o que flquui lldrnirll~i~tlimo, ? 50!
dn hnv"r qUOl\1 apouI811l' n "wondt\, o o~ tllIO n~nllro houVOSSI! SUpl'rllllt\'O mular para OXprlrtIf li. mmhll!
nada dil-'so, porqul\ nm~le Ill\lsmo nrtlRo se ~IZ-O minha admira~i1o, dnUo UZll.rill,
por cOllfod"fnç.ilo o Ellt"do- Qu\' cllp~nlo pOlll púdl' Esso turmo C! uZl1do no parlamonto do Ingl~\~rrn
causar n pnlnvfa con{odoraçiio, proferlda na l!1ll0ndB pl!\os mais discrotos mombros conlrn as ~plmõ~s
do Sr. Frnnçn. dos SOll9 mais intimas nmigos; o n palavra mCO!1S1'"

Eu t.'\wbl'lll sou dos sentimontos do Sr, Cllr\'nlho doração no mou entender não é injurioSil, e 5~ in-
o l\ietlo, não porque ou jU,l~uo quo uma ~onfodern- dica, que nílo 80 deu o. consideração quo o obJeclo
ç.ào nào {arln lamliolll a ÍülIt'ldndo do Drnstl. qnnndo md~ln. ,
na Europa IItllSmo hn cSÚldos confederados. CO,IUO Cortnmonto Se pódo isto dizer da dita emenda,
() iml'eri~ dn AUcmall!ln; mas p~r'1uo ,com olrlJlt,~' salva li honra o boa ,int~llçà,O, do Sr.,Fr~nçnJ, 11
tondo-so li ~ouco \'oncldo, quo o ImporlO do Drasll quem nito I?osso nttrlblllr SInistro deslgmo. .t.D
.\ um, (l indl\'isivol, (aliando do sou govorno, acho, tondo todavlIl quo oUo está em gravisslmo crro

1illü ndoptando-so a emonda do S~'..r'rança, ind~- quando considorou quo o ~yst.e~n da união !ed~r~
zla-se uma o.lteraçào, e tal qual dmsllo nesta UOl- das provincias do BrllZiI nào serIa contra 11 ioheI.
dado do imperia. dnde do povo. Não ó do boa rntÍlo o consurar--se,

!\ias n~o epara osses espalltos, c ~sses esca~cóos. som induIgencin, algumll, plllnvra, ~ÍlO se da!ldo 11
Sr. preSidente, eu gosto 9ue aqUi ~ppareÇfl? os vcnia e tolernncin, que aluis pnrll SI' reclamoo os
maiores pllrndoxl)s, as mn~ores herozIQs políticas, que não sâo monos vchomentes em suas expres..
para aasscmblén t~r:1, glorlll do as cOI~bator, de as sões. Sr. presidente; eslou persuadido, q!10 11 ~ll-.
prostrar; porq~o ~up l! metlcndo ~m silencIO, qu~ lavra federal inserta na ~onstituição, temi pe1,or
se destróem prmclplos t~l~e:t recebidos ~or nlgu,e~, effcito que uma baIla pestlfern do levanto, para dls-
o. é por isso que eu apoIei li emenda; u uma lden solução do Impe...i~ do Brnzil. ,. ".,
dIlna de esclarecer-se., .. Não vimos QO'1l1111Zer novo dlcclonarlo Jurulico :

nu vimesmo, Sr. preSidente, pap~ls publicos, os termos federal federativo, federação, se derivão
que asseveravao ~ue uma con~edera~o ,era o que do termo latino r~àtls, que significa pacto e o.Uiança.
eonvinha no B~3.SI1, e ~u m~ ~ao adJnlreI, mesmo com inimigos ou amigos independentes, para paz,
porque essns oruo n~ nu~has ldea~,eell ontendo9~e ou guerra,
uma con{ede~açào e mUlto proprlllll fazer a fellcl- A fundndorade Carthngo que moribunda fez im
dade do Brasil: mas emam a ~nçâo t~m ~olemlle- precnçõea contra o fundaa6r do imilerío rOMaDO e
mente ~doptlldo uma monarC~1I1 constltuClonnl sem seus descendentes deixou o légado do odio eterno
fedel'açao; porque. tlll cousa nao declarou. o qlle de recommendando aJa proprios subditos que com eUes
certo era ~ecessarlo. _. . nunca fizes:rem federação outrans~cção alguma;
• Eu .qu~rln uTn [ederaçao. plas ~ mmha ,.vontade -nulla. fcedus sunto.-Os escriptore.s do direito Ü.1S'
e subordmada a vonta.d~ uMlonal, e ell nÜto de~o gentes tambem deelllrão {) nue se ~ntende por casus
querer, nem. qu~ro sena0!l que el\a~uer. odavla I"cedetis Vatêl Liv,.30cap.'t0png. 29.· : ..
cumpro gua aqul ll'pPo.reçaO essas ldoas para que a " "': ,'.. .' _..... ,
4ssemblea,á face da na~ào, aS c~mbatn e ,p~o.stre j . l!, .. bem 'conhecida. a ~onfederaçao neh;-ehCll"ll, dos
GillOStrG 4\'aidll.de, nullldade e lllcompatlblbdade antigos E',sla,dos.. geraes d~ ,Hollanda, quand~ est~
-dó taesprlncipios, com o systemll<.Iue clia tem adóM seCoDstltUlQ emr,epubbCll, e li confedera~u.o d.~
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corpo ge.rmanico) comJlosta de esta.dos i~dep.e~- impaciencia, o sena~o da camara julgou necessariq
dentes, amda que assoClados para res1stenCla a 1Dl- requerer:lhe pore~tal, que reservasse asolemne.
migos communs, conlribuindo cada estado com o acclamaçao para Çl d1a 12 de Outubro natalicio da~,
seu contingente de soldados e dinheiro para as des- quelle S~1l amado principe: igual vontade se os
pezas geraes de sua associação! até sendo cada es- tentou em todas as provincias.
tado regido por sua particular, órma de governo: o Pretende~se pois agora que seja como o Imp~ra""
s)'stema federal tamliem se estabeleceu nos Estados- dor do Basco .imperio" ou. ainda como o chefe dâ
Unidos da America do Norte; e nestes ultimas co~po. germamco, comT!0sto federalmente de reinos,\
tempos se tem praticado semelhantes confederações ptxnc1pados e estados hvres? Não, não o soffrerá a:
nas colonias de Hespanha até á Terra do Fogo. honra brasileira. Por desgraça não poucos enthusi.

Ebem sabido, que no principio da revolução da astas têm os olb.os ~a f~deração dosEstado~Unidos
França so pretendeu estabelecer o chamado fede- do norte, que cons1derao como modelo de associa
ralismo, que foi causa de se ensanguentar o reino ção politica: eUes ainda estão na infancia do esta
pelo furor dos partidos; o que occnsionou decre- belecimento, e em muito diversas circumstancias'
tar-se ser li mesma sua fantastica republica (que se que talvez quadrem com a adoptada í6rmado se~'
pretendeu então introduzir) uma e indivisi'íel, afim governo.
de se obterem as pretenções dos ambiciosos, que as~ ;A~nda assim, já bem se justific~~ a respeito deUes
piravão n figurar cada um nas suas provincias, c o JUIZO do grande mestre de pohtlCa, Aristoteles) o'
monopolizarem as rcspecti'íllS grnndes honras do cs~ q,ual compu~ando o. democratismo eom o desp~;
lado. Nào menos consta, que nesto imperio alguns usmo bem diZ, que SliO as corrupções do governo
mal intencionados pretenderão inc l l1car nas pro~ regular, c quo t~m o radical vicio do costume se
"incias a mania de taes confcderaçulls. melhantc-Por ISl;O a grande luta da' liberdade doS'

Nestes tempos de mudançu do governo, cada UIII poyos contra a tyrannia militar da França: vio-se o'
dos ambiciosos alToctando de igualdade, nuo quer odlGSO exemplo do 50 confederar o governo de taesJ
ser sictlt U71US ex Wis, mas só aspira a ser (\ prin- estados com o corço despoUl: da Europa e Americs.,
cipal de sua pro"incia, e por isso dli falsas eSI}l'- contra o governo da Grã-Bretanha, quo sustentava
rnnças do lilJordado e fortuna no vulgo cl'edulo, a, sua independencia, o as libel'dadcs dos estadOSI
Como nilo é do ndmiruçüo, que o Sr. França, depois cultos, o ató negoll n Portugal o Hospanhll os seus'
do 50 votar nesta lIugusta assemblóa o rocebimento alimentos Bobl~jOS, que estos aliús reinos' compraviio'
do primlliro artigo da constituiciio, quo declara o a pozo ,do ouro, pura n sua salvaçilo contra o uni.
Imporio do Brazil um e indivisivol, tond\) tão versalmvasor. Os estlldos domocraticos ainda quo'
exacta logica, doduzisse uma conclusào! que' inva- federados, sempre forão cphemoros, cstnndo á
lida tal declaração, propondo, nilo a uniuo absolutn m~re~ d,)s grandes potentados, I) só fazem mes-'
(quo aliás ódcsnecossaria osobro-entondida) de todas' qumhos calculos em seguirem o partido dos mais.
as partes do terrÍlorio do Brazil, mas a união fe- Um dos Srs. deputados lembrou-so da hoptarquia
doral das provincias do mesmo Brazil) e ató como de Inglaterra como.eltempIo do roinos confederados
por semelhança da federação do Estado Cisplatino mas que comparaçuo te~ os tcrritorios, que ~om~
com quo concluo o § 2° da constituição? Estão por pun~ao essa heptllrq~ln, _com as provmcias do
ventura essas provincias em elluação política ou, ,Brazll, quo sempre ostlverllO unidas, o o continuilo
pllrallelo com paizesdisputados? Estão nas mesmas: ;a,esln~ sob o governo de um só monarcha? Além
circumstancias deste Estado Ci~platiD;o? ,Corta~ente· idlsto.e constante q~e no temp? daquella heptnrqu,ia,
não. A assembléa tendo em v1sta a Justiça, UDlver" ,se? remou a a.narchla e l\ contmU1\ guerra dos prlO"
sal, e ao mesmo tempo as consideracões politicas( IClpes respectivos, e o povo gemia com escravidão
adiou a sua deliberação sobre este· estado,. não pessoal, em modo, que até se faziüo carregacões de
obstante haverem bons titulos dos nossos antigos ,es?rayaturas ~os ~aturaesdo llaiz, cujos mércados'
descobrimentos do Rio da Prata, que até se achão pnnClpaes erao L1verpool, Brl~tol, Londres)' como:
consignados no, poema do descobruJlento da Bahia, m~strou COm documentos antIgos no parlamento'
intitulado o Caramurú, cujo autor é uma das honras Wllbrforce, quando tratou da abolição de'sangue
da província de MinaI>. , huma~o., .

S. Vicente e S. Paulo os nomes derão,', OUV1 com ~sso.mbro dIzer que sendo o 'Bram de!
As extremas.provincias que occupamos; .1mmensotertltO!10, e. cada uma d.a~ sua~ pro.víil~ias
Bem que ao Rio da Prata se estenderão tendo .a extenç~o de ,g~a!1des re1;l10,8, aecorndos
As que com proprio marco assignalamos, a~nos estas se~ao.de dr~r1d}r em reinOS s~p,arados;'
E para' prova de que nossas erão, ' seJa embora aSS1m, eu dltCI q~e o será mUltÇltarde;
De marco o nome no lugar deixamos, h.avendo bom governo conciliador. Le~bra-me o
Povoação que aos vindouros significa, dIto do poeta Senec~ sobre o descobrlInento da
Onde o t~rmo hespanholoo luzo fica., grande terra da Amenca. '

, Porém nãopodia entrar na menor duvida a união Ve'1fient'annissClJ~la seris, "
das enumeradas provincias, pois que a voz nacio- QUtbus o~eanus vmcula, '1'erum
nal expressiva da sua constante vontade' da conso-, ~ ,.' Laxet et ~nge~s pateat telus., ,
lidação do imperio.. tend~ ~~r cabeça o seu 'accla- i Ja,~mos, ~lI:e ,nesta. assembléa bem se-disse, ser
mndo Impera~or, ~mposs1b~hta outra f6rma.de go- prodlglO polit1~o !eunll'ell1-se ,em tão b~ve: tempo
ve;rno, que n~o seJ.a a sua)urada monarchla c~n- :todas nsprov,lDclas' ~o:~razil, .:econhecendo"'Ot!l~
stltuClonal), e Jãmals ~ systema: federal nosen~ldo p0v.0~ a:necess1da~eda çentr?!;unlao WlXaresi~t!r--se
universaltne~te receb1do: do~ e~tados' demooraticos ~o 1Dltn1gO co~~,,:consoliiiar a indepeudencia),
ou aristóorat1oos, que, tenho lndlcado'.' ~. ".' ': ' e. es~ender, a .feliClE-~de.lst(),'~TQbra fe~~a~!, que., não

E' .notorio) que o p,ovo' desta capitaHao ,cordial: e prec1sa de ~eqerll~q. noy~ Qu,'~te~QWne~pergu.n:!Í"
unanimemente manxfestou aSU;Q vontade a' este touo,$r.l1'rança,seJá,esta,:ãQpnidas,a~:pi'ovincias't
respeito, e com tanto, ardor, ' qij13' P~~' J;e~r a su~, do ~a,rll.OO~o.,~ ,Pará:•. ,8 ~·~via, :direitp '. para: I as:.
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forçar a seguir o governo· estabelecido; e se tendO! tabelecer a sua saude, e que lhe foi remettido' para
a assembléa reconhecido o principio de proceder dar o seu parecer; persuade-se, que neste, e outros
sob osauspicios da Santissima Trindade, e seguir semelhantes casos a votação em assemblêa basta
a l'ustiça' e utilidade geral,· não reconheceria a para a decisão, pois que naàatem em particular
vo untaria federacão de taes provincias? Eu direi, para ponderar a este respeito.
que com toda a razão devemos presumir, que. a «Paço da assem.bléa, 15 de Setembro de 1823.
vontade dos habitàntes dasmesroas provinciasserá Estevão Ribeiro de Rezende. -Antonio Carlos Ri
não menos conforme ã honra brasileira, e que de- beiro de Andrada Machado e SiZva. - ManoeZ
sejaráõ fazer parte integrante do Imperio do Brazil, Jacintho Nogu&/.·ra da Gama. "
aeclamando, como os outros, a.o seu augu~to lmpe- O SR. ALENCAR faliou contra o parecer da com
ra~or, logo. que se puderem ,libertar do Jugo dos missão, concluindo que devia voltar ã mesma com
lus1~0!l. , . , . _ missão, para dar outra vez o seu parecer, afim de

E fac~o umco na historla do mundl), acbar-~e,~ao poder esclarecer ã assernbléa na decisão daquelie
,:asto PaIZ

1
povoado de ge~te da m~sma religxao, negocio; e accrescentou, que a commíssão não

lin~ua, e .e1, o que o const!tue p'ropno J?ara o I~- cumprira o que mandou a assembléa. '
peno, e é provavel, que nao se mtroduzmdo o m- N . .
ctllcado federalismo, se forme um compacto corpo O S.R. _ O~UEIRA D~ GAlI,A: - Sr. presIdente, a
político, irresistivel, e muito duravel, quanLo par- com~lss~o .diz ~e nao tem co?sa alguma a .este
lDitte a incerteza das causas humanas.. r~spelto, e15 ~qU1o ~eu parecer. não tem que d1zer,

Um dos membros que apoiarão a emenda disse nao tem dados para ISSO.

que as provincias nào duvidavão contribuir' com ~ O SR. ,AL~*"C"'.l\ replicou no mesmo se,nt~do em
sua cotIZação para as despezas do go'Verno geral, que faliara Ja"accresç~ntandoquea commlssao des
IDas que repugnarião a requisitorios arbitrarias da obedecera mUlto pos1tlvamente â assembléa.
provincia, em que estivesse a côrte, e a p~eterição O SR. NOGUEIaA DA GAMA :-Diz o illustre depu
dos naturaes, e os empregos 'Por {orasf.e:ros etc. tado que os membIOS da commissão desobedecerão:
Por !on,tura pretende deste mqdo mon?pohzar cada elIes não sabem desobedecer em parte alguma, e
prO!mCIIl os empregos !eS,peC~lvos, e dIspÔr de seus m!lito menos a esta assembléa. Quando foi á com
rcdltos 11 bom. prazer, dlmmulndo ,os I!1etos de c~n- m.ssão das poderes este requerimento do deputado
centrar naS m,llosd~ monarcha con~tltuclOnal os meIOs em que pede a licen~ dos 3 mezes para elIa dar o
dlldeíeza,dolmp~rlO,~dnprosperll~adegeral,~on!or. seu parecer, a coznmlssào não se eximia disso; não
In~ as [llal~reS oXIgenClaS de ~rgumll, das Q.rQVm~las? linha nada ~ue dizer a esse respeito: não sabe o
Nuo,podera um natural d~ RIO serVIr ~o ImperIo na que ha de dizer: este é o seu parecer: nem isto tem
Bahia. Pernambuco, ou \!lCe-versa? E ,de esper~, nada de desobe~lencia, para ~e offender um- depu
quo o gO,verno paternal dê, ~ es~ respeito !ittençao tado quanto mala uma commlssão.
ás l?ciilid~do5: mas II politlCll 11!1~ menos dIcta, que O SR. ALENCAR: - Nunca foi lOmha intenção
se nao deIxem c.resce~ os pre)UIZOS e os afierros otl'ender a commissão. Ofacto é que eUa não deu ()
locaes contra a liberalida~e generosa, c~m que se seu parecer, e CJl!e era de esperar que se portasse de
~rovêrn ~s empregos, conSIderando-se mlus o~ me- outra maneira. Quanto a dizer-se -que ti comll1issão
rlto~, e lnteress~s, do estad?, do que OS mesqUInhos não sabe o que ba de dizer, -elia sempre ha de
pr0J.ectos de eSp'l~Itcs eS,tre1~os, qU,e ten~em a de- votar ou em commissão ou cá fóra, e o que se
sun,lr e ~e5co~Clh,llr os Cldad~os ,do ImperlO, creundo exige. é que diga o seu voto; por isso é que se
antlpathi~ e nva~dad~s pro'!lUclnes., ,mandão diversos negocios ás eommissões c lU e-

Sobre Isto temI. maIS a d1Zer, porem desconhnúo tentes o p
a f~lar, porque alguns dos 5rs. deputa~os, que . . '. ~
apOIarão a emenda, ou fizerão uma espel:.le de 1'e- O SR. FRANÇA.. - O ,que eu deseJ,o _é que :t;tao
tractacão explicativa ou (perdoe-5e-me dizer) s6 se passe este exemplo; A 1.11l1stre commlssao deve 1J~
baterão eIO retirada. Só concluirei com. a obser- terpõr o seu parecer, seja elie qua~ fôr. A asseIOblea
vação, que no descobrimento da Amel'ica, em que quer saber qual é o voto dos seus illustres m~mbros
se acharão tribus solitarias

1
ou confederadas,. os e so.bre elle o que, ha de resolver. Ora eu fUI o qu~

povoserão. selvagens. e cambaes, vivendo em re- ~edl qu~ 0_ roquenme~to do 111ustre ~eputado fosse
ciproca guerra de extermínio; mas no Mesioo,e a commlssao, e apontello~o, que h~Vla duascousas
Pero se acharão dois grandes imperios em consi- a tratar: los; se lhe haVia d~r a licença: 20 se no
deravel gr.ãode população e civilisação, ainda que easo de se Ih a conceder, deVla ~e~ o seu lugar oc
o gove.tO,o .fosse Dar.b&l',oJ.lor faltá de communicà.cãG eupaào pelo suppl~nte. A comm1ssao dos poderes é
com os povos cultos da Europa. ." • que sabe que~ sao _os supple!1tes. :rudo se devia

Osystema da inonarchia.foi o principio vivifi-:- tomar emcons1dera~o.Reque1ro .po}sa V. Ex, que
.cante desses estados: âcholl"~e .porém encravada mande out,r8;vez á Illustre c~mmlssao este parecer
no Manco a republica ThaScala, que, por ciume e para o redigtr nesta conformIdade. .
adio ao Imperador Montesuma, foi a traidora que a SR. VERGUEIRO: -Sr.presidente,.diz o hon
se confederou'.cõm ,os hespanhoes invasores, e rado membro que a .commissão não· deu o seu pa
mostrou a estrada da côrte, do que resultou por fim recer porque julgou' que nada tinha a dizer; então
asuapropria ruina:e dos ditos imperioso ., tambemnós não teremos nada que dizer. Se a com-

, por ser dada :a hora, ficou adiada a discussão, e missão. não está munida dasnecessarias informa
:paSsou~ã:1eitura .dos 'pareceres' de commissõ-es. ções; peça-as, .pois quando, s~ manda commetter'
"O'$R~,RmB!RODE REzBNDE leu porpartec1/Í coril- qualquer n~g_ocIO.ã uma .comlD1ssãl?,·,é para se evi-

missão ~e,p,oderes o·séguiti.tepareeer.·. . ~m declSoesmet:Iectidas, preclpl~das' e sem
, Ir 'A:commi'ssãó'dé'.poderes· tendo' em .considera- e:x:am~. , PortaD;to_creIO lJUeo· requenmento deve

çã0j; o::requerim~~io'.d~.S:r?'d~p~ta:do Jose 136ni- voltar,a _co~sao paramterpôr O' seu parecer.' ,
faClo;defA:ndl'àda'e'Silva:, emque'pedetres mezes Fallilrao<IDalS alguns Sr5. deputados a bem da
de;1iooeçéqiarifnlisüli'Provinciiide S. PaUlo, ·res- ordem e o parecer ficou adiado.
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o O SR. COSTA. BARROS leu o seguinte parecer por rexecutivo que pertence prover o supplicante no em-
parte da commissão de guerra. prego, paLa que fôr mais apto e idoneo•

. - 'nh d « Paço da assembléa, 11 de Setembro de 1823.-
o «.A. comnussao de guer,ra e ~an _a ven o o re- Lucia Soares Teixeira de GO'IJ/vêa,.-D. Nuno Eu enio
querimento incl~so do. bngaderro Joao Jac~mo ge de Locio. - Estevão Ribeiro de Rezende. -Ca~tano
Bauma.I!, denaçao S~lSsa, que pe.de a cont~uaçao Maria Lopes Gama.»
da [ensao que percebl~ pelo Bols~ho, preclsa lIfE? « A commissáo de petições vendo o requerimento
o governo lhe comm~~lque as rasoes porque lhe 01 de Feliciano Joaquim de Lacerda escrivão da con
suspensa aqueDa pensa0. tadoria do tribunal da Bahia, em que se queixa de

at Paço da assembléa, 16 de Setembro de 1823.- ter sido preterido pelo commissario geral no ac
José Arouche de Toledo Rendon.-Manoel Jacintho cesso ao lugar de contador do mesmo tribunal, ou
Nogueira da Gama.-Pedro losé da Costa Barros. l} ao de provedor, vago por faDecimento do que o
':'-Ficou tambem adiado depois de alguma discussão. exercia, é de parecer que a esta augusta assembléa
o O mesmo Sr. deputado leu pOi' parte da mesma não. ~ompete defe~ ao. supplicantt:. visto que a
commissão o seguinte projecto de lei. declsao deste n!'lgoClo está l\~ecta ao tnbunal,perante

. . . ., quem o supplicante deduzlO, e tem sustenlado 09
« A. assemble~ geral constitUlnte e legislativa do seus embargos, como consta do requerimento.

Impeno do BraSll ilecreta: o: Paco da assembléa, 15 de Setembro de 1823. _
te 1.0 Fique extincto o regimento de estrangeiros José Te{xeirada Fonseca Vasconcellos.-LucioSoares

crendo por decreto de 8 de Janeiro do corrente anno, Teixeira de Gouv~a. - D. Nuno Eugenio de Locio.
« 2.0 Os oficiaes do referido regimento conLinua- - Estevão Ribeiro de Re:ende. -Caetano .11aria

ráõ a receber o soldo simples de suas patentes por Lopes Gama.,~ _ . • .
espaço de seis mezes; cessando de então por dianto « A c0r.nmlssllo ~e pctlçoOS vendo o re~uoruz:r.nto
este unico voncimento, o qual se lhes concede om da Antomo Slltur~l1no, tenente do bntalhao .do hbe~
attenção ás despezas que fizerão. tos,.om que, ~OP~IS do to~ no porto os .~onsldc,r/.l~C1S

3 ° O '. '~. - d 'tt'dO
• o relovantos !WrVlçOs, prestados lt nlll.ull brllllllolrll,

cc . • s omcllles lnLenOres ~or(lo oml 1 os, pede COUlO romunoraçào dllstl~S, um dos sllHuintes
contln~ando a rec~ber por mais tres mezes seus empregos, HeI da balllnça do arsollal da mllrinhll,
respectivos soldos tão s?me~te. . . ou do exurcito, ou da moeda, ou do regilltro do

« 4.° Aquelles dos ditos mferlOres quo qUlzerom Malhil1s Barbosa: ó do parocer quo não competo li
continuar a servir, o poderúõ fazer nos batalhões esta augusta nssembléa deforir ao supplicnnto no
nacionaes com a praça de soldados: e vencimento que requor.
dos soldados da nação. cc Paço da aSllemblúa, 15 do Sotombro do 1823.

« 5.° Os tambores e soldados J;>0deráõ igualmente Josó Teixeiru da P01tlWClt Vasco'nccllu8. - E'stct,ÜO
servir, querendo, nos corpos naclonnes, precedendo Ribeiro de lle:lmde.-Lucio Soares Teixeira de Gou
a ~evida inspecçã~ sobre o seu estado llhysico; 1,Ba.-Caetano JJaria Lopes Guma. Il-Approvados.
obrJgando-se os malOres de 18 annos a serVIrem por O Sn. NOGllEU\A DÁ GÁ:.IÁ por parto da comrnis
6 annos; e os menores por 8 anuos, com o ~esmo silo do fazendll, leu os seguintes pareceres.
soldo ,.dos soldados dos batalhões a <(ue se ~nlfe~ ; cc O padre Antonio Francisco do Sampaio procu
podend~ uns e ou~ros entrar em. maIOr contmua.çao rador geral nesta corto pela provincia do Coará
de serViço se aSSIm lhes conVier, findos. os ditos Grande allcgll, que tondo o governo da sua proviu
prazos, com as vantagens ~arcadas pela lel,. cia ~e dar7lha ~ nacossaria. Iljuda do custo o a

cc 6.° Aquelles que na mspecção forem Julgados precIsa asslstonclll para rosldlr nesta corto pru
incapazes de servico activo, ou que não quizerem qu~nto occupasse o alto omprego do procurador.
continuar no servíco nacional, serão despedidos; uDleamenle dospendeu por uma só vez um conto do
concedendo-lhes levar o fardamento que houverem réis. cpm o qua o suppltcanto so pro~ptificou, voio,
recebido. e aqul se a~ha prompto II regressar. Contentando-so

p d'assembléa 16 de Setembro dI'! 1823. _ com 11 refe.nda somma pede, que clla, lhe scjllllbo-
cc, aço d' °R J J' nada na Junta da fll2enda do Cearil, como totnl

Jose Arouc~e de Tole o endon.- Ma~oe. aem- despesa da SU~ missão. Pelo~ documentos, que junta,
tho Nog~ro: da Gama. Pedr~ Jose da Costa prova, que f01 maI?-dado vIr com urgcncia, o quo
Barros.» FICOU para segunda lellura. obedeceu logo na Justa esperança de ser auxiliado

O SR. ARAUJO LIMA pediu a palavra, e fallou pela provincia com o necessario para as suas Vill
sobre o parecer dado Jlela commissão de poderes, gens e honesta su~sistencia nesta córle, mas que
já adiado nesta sessão. Fallarão mais alguns Srs. de- não se achando legIslados os ordenados dos procura
putados, e julgada a materia s~fficientemente. di~- dores recebeu aquella parcella adiantada para res
cutida, venceu-se que voltasse a mesma comnnssao ponder por elIa.
para dar efiectivamente o seu parecer. .c( A co~missão de fazenda e~tende, que o sup-

- d "0 phcante deiXOU sua casa em sel'VlcO do Imperio na
oO S.a:, LOPES GA~ leu por parte a comDllssao certeza de ter taes soccorros, e que a quantIa de um

de petlçoes os segwntes pareceres. conto de réis, com que se contenta o supplicantEt
c( A commissão de petições; vendo o requeri- não é excessiva para duas viagens, e os mezes que

mento ode Henrique Augusto Bastide, de nação aqui. tem estado, e que por consequencia se deve
prussiana, dirigido á mesma commissão, em que officlar ao governo para que faça approvar ã junta
pede ser ~mpregado no serviço do Br~sil J>~a onde da fazenda do Cear.~ aguella despeza.
veio conVldado por Sua Magestade FidehssIma em cc, Paço da assemblea, 11 de Setembro de l~.
1820. é de parec~r, que não ~ompetea esta augusta Jose A~o'Uche de Toledo Rendon.-M.a'1lo~l Jacmtho.
aseembléa defeIlr ao supplicante, não s6 por ter Noguelra da, Gama.-Pedro de AraUJO Lzma.-Jose
sido a sua supplica diiectamente encaminnada á de Rezende Costa.- Martim Francisco Ribeiro de
commissão de petições, éomo porque é ao poder Andfada.»

32
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉ.~

_ « A commL<:são de iaxenda tendo~ vista o re- fIm~erio, clregado depois de passada a hora do ~
-querimento de D. Anna Josep'ha de .Nazare~ La- pedlente. '
cerda TItlY3. do sargento mor Jose J.:,<>n3.C!o ~e I t'( rum. e fum. Sr.- Sua :.u:~<>estad<e ~ !mpa.-a
_.umeida. no qual-em attenção a ~arenta e seIS dor recebeu com especial a.:,"rado \) exem.2!ar dI.)
annos de sertiço do referido S?U mando, a a"?1!çada projecto da constitl1i~\.\:para \) Imperio do~sil~
idade, e pohreza della snpplicanle ea precrsao de que a a..~bléa gcial, con..<:ti~te e legislativa
educar seus filhos pede se lhe conceda como remu- resol.eu laZer cllegar ao 5ell conhecimento, não
neracão dos mesmos sernços a metade do ,soldo, lJU:.e obst..wle ser' allenas \) resultado das idêas da re..<:.
.eneia seu remdo, é de ~'er, que depoIS de babI- pectita comm1ssào, oue se acha ainda SujeilO ãs
litada, como tim:-a, e de Justificar a falta de remunEt" deliberaçõ~ do reft>rido congresso; e seria muito
racão de taes seniços ê digna a supplicameda roe-rce, maior a s..1.tisfação de Sua M~noestad~, se em lu,,<>ar
qÜe pede, e que se officie ao go\"erno para que pro- daquelle projecto. fosse jã a Constituição do Impe
ceda com eUa na fôrma indiC<1.da. rio, por estar intim:unente con"encido d~ que de-U3:

« Paco da assembléa, 12 de Set.em~ro d~.lS23:- dependem a sua estabilidade. e a prosperidade ge
José de -Re=ende Costa.-J!~Mel !.ac:ntho -, ogllclra ral, a que tanto se dirigem os seus .d~\"elos••0 que
da Gama.-Martim FrallcIsco RIlJelro de AlldradC!. de ordem do me5mo senhor partlelpo a. "\. EX.,
-José A.rQueM de Toledo Rendon-.-Pedro de .4rau)o para ser presente 1!-a mesma ~1le"Usta ~ssembléa.. 
Lima.» Deus gU3rde a ,. u. PaluClo do RiO de Janelro,

« A commissão de fazenda para d~ a sua opi- e~ li de Setembro ~e l~.-Jos#Joaqllilll.Car
nião sobre (} plano offerecido pelo capItão M:~moel ~;êi1"O de Can.lpos•.- ~r. Joao Se,ermnno :\laClel d3
~onteiro de Pinho, em que expõe a decade!1cla em C05la. 11 - FICOU InteIrada a assembléa.
que se acha a es:traccão de diamantes, e meiOS de a O SR. Dus: - Sr. presidente, eu proponho que
remediar, requer se-exija do governo qu~ pelo the- se receba com muito e~pedal agrado, pois C.iUllPrt?
SOU1'O publico .se rem~Ua a esta assemble3. o reque- l1:0t~r q~e neste omelo "~m uma expressa0 mUl
rimenlo e maIS papeIS conc~rnentes aqu~lla ad- Slgnlficatn-il: por eUa. se Yl' que Sua )Ia~st~u~ rt'
ministraeão com uma reiaçao da quant1dad~ ?C conhece est.i assemblea como o centro da fehcldado
diamantés extrabidos nos ultimos annos e declaraçao do Imperio. Ninguem ha de· negar que acolho uma
da despez<l <lnnual, que com os mesmos se faz. expressi"to tal com o m.aior prazer; o P?r:J.uc se 1I~\)

« PU'o da assemblca 16 de Setembro de 1823.- lIa de negar o espectal agrado'? AqUl, ~r. presl
Pedro:te Aratljo Lima.:'Jlartim Francisco Ribeiro dente, não entr3 espirilo de aduillção. Y. Ex. ponha
de ..lndrada.-Jlanoel Jacilltho Nogueira da. Gama. a ,·otos.
_ Jose de lle::e-Ildc Cosia. - José Arollche de Toledo Decidiu-se que não fosse recebido com especial
llelldon. I) - Approyados. agrado.

II A commissão. de fnzenda, I~mando em consi- O SR. ~IO:'iTESl;MA requereu que se desse pllrn or-
deracão o requerimento de Jose Pedro L9p"es de dem do dia, o parecer da commlssão sobre o roque-
Andrade, em que pede ser nomead~ escrlVao da rimento dos negociantes, que pedem iscn1(ão e
decimn atrazada, é de parecer, lI.ue nao tem I~g~ a levantamento de sequestras sobre generos e ~rodu
preloncão do supplicante, e :só SIm tem eUe dIreIto, ctos que vem de Angola e propondo o Sr. preSidente
II ser gratificado pelos sen'iç?s, que prestar, em- se este objecto devia preferir a.os outros, ...enceu-so
Qaanlo estes forem necessarlOs,. para o que se qUfl sim.
õtTIciarú no governo pela repartiçao competente. Deu portanto o Sr. presidente para a ordem do

« Paco da assembléa, em 12 de Setembro de 1823: dia: 1.0 0 parecer acima designado: 2.0 A discussão
-Jfariim Francisco llibeiro de. Andrada. -:- Jose do projecto dê constituição.
de Re:ende Costa., -"lJan~el Ja.cwlho No~uC1ra da Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. -Lui::
Gama. - Pedro de AraUJO Luna. - Jose Arouehe Jose de Ca1"'lJalhQ e MeZlo, secretario.
de Toledo Rendon. I)

rc Isidoro da Costa o Oliveira Junior, otlicial da
secretaria de estado dos negocios estrangeiros ex
põe, que tendo sido encarregado por Sua. l\1age~-
tado Imperial parD crear uma aula de tachlgraphla PARA .JOSE .JOAQUIM CÁRNEIR.O DE CAM~"S

para os trabalb:os da assembléa, e conseguido pelo Illm. e fum. Sr.- A assembléa geral consti-
seu zelo e desvelo o aproveitamento de ~uitos,. que tuinte e lea:islativa do imperio do Brazil sendo-lhe
se achão empre"'ados nos trabalhos tachIgraphlcos, ~
e não tendo r:'muneração por ,este tIaba~o pede presente o parecer das commissões reunidas de·
Sor contemplado pela assem.bl_ea da maneIra que constituicão e politica interna, sobre o omcio de
" d {, d é d V. Ex. de 10 do corrente, relativo á chega~à do

julgar conveniente. A commlssao e azen a e bergantün portuguez Treze de Maio e louvando e
parecer, que tendo sido o .supplicante dispens~do a!!radecendo primeiro ~ue tudo, .as rectas inten
de todo o 'servico d~ secretarIa para fazer este ensma ~
vencendo como pr~se.nte. este orden~do e ~molu- cões do governo, mani estadas pelas providentes
mentos; não tem dtreito a remuneraçao pedida. . . medidas que tomou logo sobre este assumpto com

« Paco da assembléa, 13· de Setembro de 1823.- acertada resolu~ão, manda participar ao mesmo
governo que, alem do que lhe foi communicado, na

Martim Francisco Ribeiro de Andrada. - Pedro de data de 10 deste mez, a respeito do marechal Luiz
Araujo Lima•.- Mànoel Jacintho Nogueira, da Paulino de Oliveira Pinto da França, inculcado
Gama. -José Arouche de Toledo Rendon. -José commissario de Sua Magestade Fidelissima, tom
de Rezende Costa,;.» resolvido que se não admittão negociações algumas

Por haver. quem "faTIasse contra, ficarão adiados. ulteriores do governo de Portugal (cujos capciosos
O SRSECRETA.1UO· M.\CIEL ni COSTA. deu conta e machiavelicos designiossáo assaz· conhecidos) sem.

do seguinte otncio ·do ministro dos negocias do aindispensavelbase preliminar do authentico e ex-
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Sessi\o em i 8 de Setembl'O de 4823

1'I\ESIDENCIA DO SR. BARÃO DE SANTO AMARO

-Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã,. fez-se a chamada, e acharão-se presentes
6~~ . faltand,o .comcau~a os Srs: Andr!,da. Machado,
Martins Bastos, AraUJO GondlW, RIbeIro de Re
zende, Francisco Carneiro, Carneiro de Campos,
Teixeira dàGouvêa,Ribeir.o de Andrada, e Oli
veira Maciel.
~O S1\"PlIESIDENTE declarou ,aberta a sessão, e lida

a, acta· da, antecedente pelo Sr. secretario Carvalho e
Mello foiapprovada.

11Im, e Exm, S:-.- A ll~sl'mbléa gemI consti
tl1intl' o h'c;islati\"a 110 impl'rio do Rrnzil sl'odo-lh0
presente o parocoI' da cOlllmiss;1O do legisla~üo so
br(l o omeio do ministro l' secrt'tario do t'stado dos
U(lj.;ocit)s da guerra, do 13 do cOl'rt'ntt', em quo par
liripando o estndo politieo da capital do S. l)aul0,
ondo stJ mnnifcstúra uma ronjurnçáo projecllld11 em
opposi~;,o ás ordens de SUll Magestado Imperial,
exige tlelibcraçlll.'s qutJ nssignalcm as medidas ax
tmordinarins, quI' lah'ez ser;lo precisas; I' agrade
cendo :i Sua Mngestadc Impori\l.l 11 sua tào lou\'a\'el
l'onductn e promo\"ida harmonia l'ntro ol1a I' o go
verno, manda participar ao mesmo governo, que
considera não sorem llecessnrias dolibcr:tçôes par
ticulares no caso occorrente, quandQ o gOVl'rno, no
line exercicio das suas competentes altribuições c
conforme as leis existentes, tem lÍ seu alcance, sem
que rcr.conn li. medidas m:traordina~ia~, todos os
meios de repelhr taes obstaculos e crlmmosas mal
versaç,õcs, oppostas :lO socego publico e bem do
imperto; .o que V. Ex. levará ao conhecimento do
Sua Mag~tade Imperial.

Deus guarde á. V. Ex.-Paço da assembléa, om
1'1 de Setembro de 1823.-João 8everia?mo -Afacicl
da. ·Costa.

1'~'SSt\ ~nhl:cimentuda ind~pend:nci3. ~ ~ri.~~-I O SR. Fs.R~_\~l)l:S Pnm~tRo :':""0 nob~ deputado
dadé do imne."'io do Brnzil. O que ,. ~. le"rnl'à 3.0 (l.Sr. .\lbuql).crque, ~1O húntem que Sú exall.li,;.
conh~cnt(\ de Sua. M3geSt3.d~ Imperial. n3.~ n~s a.c~s ~ qt~e.~ta.",: decidid" a re>~itô dos

Deus aroe ã V. Ex.-~ço da assémbl&'l., em ~l\.~ tu3.s !la~ e!á P~'Ct50,porque i$..~ ~st~\ at~
r de ~~bro de l~-ioà() ~ectl'it1$.ltW .Vacid llUPre:~ 1~'O Dturtõ u~ 3 Junho, resol_~lHe que
d' C ,;:' ~ p3.rn ~ adlarxm 'Os p;ll'\.~ro:> das cumllllSSlles, MS-
.a. O> ,a, t.:l.\'a querer Callal' lXlntra dl~ qllalqucr Sr_ de-

1'.uu, ú YE:S3[() pUlado.

lUro. e Ent\. Sr, - A assetllbl~,,_ geral consli- O SR. ALlltmIJERQU!i:: - ctt não entendo l",lro
tuinte e lt:gislati\'a do imperiú do Bcizil :>tmdo-lhe qu.~ h3ja qtl~m queira full\\r, ~ pt\.'C15o qne ()'f(\\~ :
pft~seute II indic..'l.ção do depumdo Jose F~icimlo filllar, e propor-so a fulkltsii.o cOU$,'l.S mui di,en:3.s.
Feru3ndes Pinhdro, funu\\da na (.'.,1rt3. de 10..10 Xi- () SR. FE:ll.~.\~DES Pl:'>!lE1RO: -.-\ :lss~mblcll in
COUIO da Sih-:\, e.-n que denuncia. a entrada de h\'.S- terprelará isso, a decisão pertence-lhc.
plllllllies pelo sul do rio •.\raglüa, manda. reCõm- O ~ F .
mendar ao go\'crno que etdte a Yigilancia e aU\:n-' ...n. R.\~~\: - .\ mtt'.l'pret'l('"'-U) Ú :l prllticn quo
I':;''' d~" aU'orid~d.'~ e emprt"'ados naquella frou- se tem segt1i o, e não lia du\-ida que a praliro foi
~..v "''' • "~o St'lupre \'.5..,".
lcira e n't)\1trlIS deste imperio, eD~indo as infor-
1uaçües e l'I3.I1lCS que mais pos.."lo elucidar a múll- O ~n. Atll.UQUl'RQ\j&: -:- Sr. presidente, eu ik'ço
cionada denuncia, afim do obst~ quanto antes QUt1 :;e to~e 1sto em cO.us~dêra<;,\O, prolUotter faltar
a que os hespauhóes, com instrucçõ~ furtiyas, TIO- c f~ll\\r SilO COI\SllS lUm dwcr&'\s, alêm do quo seria
lem c usurpelU o terrilorio do imperia. O que mUlto estranho, que um deputado dh~l'ndo sim
Y. E:t. levará ao conht..'Cimento de Sua ;\l~'(IStade plesmenle que q~ler f~llar contra um p..'\rl'ct'r,
Imperial. tOrquc \) quer .ldt\\r1 tlque t'll~ desdI' h';;n l'diado.

Dous ~Ulll'110 li V. EX.-P,1ÇO d.t 'lssclUbléll. em 'nt.rot'Ulto pódl' lUulto bom dlzt'r, que qual' fallar
li d.' Slllerubro do l&.">3.-Jouo SCl'criallllo .\lncitl l.·olUr.1, C õll1Wllhil ou n,io 1;11111, ou U\lO cOlllpnreco.
da Costa. t! Sn. C,\lI~EtRO 0.\ CC~IlAdisSI' qlll' 1);10 podia ,'\1-

P?t'ltar-so t.lt' qUI' um .depu~ndo pt'dindo l\ p:llavra
1'.\11.\ JO,\O \'1E11\" VI; C.\II\',\LIlO p.lt:l f:lllar Contra, di'pOIS 1\ nao fltI'SSI', I' 'lue nestes

t~rmos lIcha\'a que se tinha bem dl'l'idido.
,OSI\. ARAUJO LI~.\ :-I\equl'iro a \': E~., quoira

du~ 11 ardeu} do d1a, para depOIS se dlscur:r li ma
tt'flll qucn~otase propoz. Entrelanto obser"lu'I'1 que
nào, ti tào ll~liiITero1\te fallar o~ doixarde fallar,'para
pedir o 'ldH\mento. Os pubhcistas todos estnbt'le
CI'r;!O \'a~ias regras que obrigào mesmo a se nào
pl)~lr alilamento som c(lrt~s formulas. Bentham
t'Xló"!', qUI' qU.1l1do qn:llql1or membro oITI)I'l'ccr uma
l'l~t'Ilda, t' dt:pois não compllroc~r, se faça isto pu
blIco na SCssao em que St' cUa dlscutfl, para evitar
qlLU nlguom com o fim de demorar a discussão a
olfcreçn, o depois quúira subtrair-se ti Yer"onha da
l'ügciçito, o mesmo da discussiio, nào cOlllpa~ccendo.
Bentham, exige isso, e n sua refioxào póde mui
bom apphcar-se ao n~sso ca,so. NilO cstá presente o
S~' deputado que pcdlO o adlllnwnto, c por isso para
nao .dem~rar a ordem. dos trabalhos peço \\ orden\
do dta, I) IstO fique para outra discussão. ,

O SR. PR&SlDENTE convidou o Sr. Albuquerque
p~ra ~ue fizesse a sua indicnçüo, afim de ser depois
d1scutlda, e antes de se entrar Da ordem do dill.

O Sn. SECRETARIO l\i.\crnL DA. COSTA leu ose"uinte
omeio do ministro da marinha: l:)

« nm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Magestnde'
o Imperador ref!1etto II V. ~x . .li ,parte que acabo
de r~ceber,. aS~lgnad8. p~lo capitão de fragata
JoaqUlm Jose Pues, relativamente á corveta de
guerra portugueza, Voadora, chegada de Lisboa a
este porto, fundeada debaixo das fortalezas hoie'
pelas quns horas da tarde, ~ içando bandeira parla
ment_ana pelasquatl'o e mela, a firmou com tU'ode
canhao; por o~dem do. mesmo augusto senhor so
mandou cond~lr o lel?ls da mesma Corveta para0'
a~enal.damarlllha~ O que V. Ex. le'Varã'no' coube-'
Clmento ~3 assembléa 'geral constituinte e legislativa:·
do Imper1o. Deus guarde a V. Ex. Paço,: 17 de Qe-"
terp.bro de ~823.- Lu~:: da 91Lnha'Moreit'a.~ Sr.'
Joao ~e~nll,nno Mllciel daCostll·»...;..Ficou li as
semblea inteirada, . .... .' .
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o me..~\) Sr. S\.~~rio dL~ que se achlln naIde tal go~~ flca~ tolhida p.'ll~ sempre ~.~~

lneza um mappa de n.'Ccitll, e des~ apre.,~nt.."do perid\\de d~.ste lmperio. e de q.u.e de~a.o tOO.~s as
:pelos adminis\mllores do fubriC\\ ~ ~ta Nicthe-~ deUe com. a mMs ilnne. e inàhi:i'~l?l mll~~
roy) ea a~bléa fitou igu3lmente intmada. fomlar um {~ ~pcita~) logo. que ~ ap~..

~sse a refer-ida emend~. que otrerecia a id~ d~
ORDEM DO DL-\. que e3.dll. uma destas prol"iuclas fu..~ estado inda-

. .' - " ' .• l.._ penden~.. posto que ~"ado tom laços fudera~", de..

.. Entrou \IDl dl~U~() () 'P~ ll.dl{\\1() StI~ () ~pu~a a solldeJt e furta des~ monMcllia
~CSlrO dos bens dos ne,S'-"\Clantes de A~lll, m~s tolls\itucional. apresenmn.j.\)~~ a fraque:m de~a
pon~erondo-...~ ;p.le 3. d~sao deste ne~o ~ de- um estado a ~al concorreria~ a sua pouca ~-..
penllente da~ ml\)n~a~s ~ue ~ b.a~la P;\Mo ao tabilidsde, l e tãl~~ P\lra 3. ru1na de todo oimperj.o.
8O\'&'no. ~ ~mda naO tinhao chega~o, l'e_ol\'"eUoSe Dis...~ enmo o que e&>yemo federau\\l PQr todos
~e ,~cas...~ esperado p.'lrn quando,le..~ as refe.. os pllbliclsbs antigus e mod~rllOS ~plic:lao. como
ndasmfurm3.~~,. ' se Póde ler nos seus e...~iptos. Con:~er3.çào não ~

P3.ss~u,~_ao 20 ~bJect() d.\ ordem ~o d~a. ~ue er~ Ol,ltra rou~ mais do que a união de akuns ~tados.
a contl?-unç.ao da dlSC~~()_ do 2" arttgQ uo titulo 1 qu~ sendo inde~ndentes para se 3juuarem melhor
d~ proJcctl\ de oonstltUl~.aO e das emendM respe- da sua fraque~a. fa:em um todo ~mposto do repro
Cti~3S. sentantes de cada um. e este CQugtesSO ê Qntào Cha-
~ OSR. ,C.\RVALUO & MELLo: - Na ,scssao de hont~m, l1lado federatão•
~. ~s~d~nte. tI'3.;tou-&l do. ~a~eni.\ des~ 2" artiso) Esta pQde s&' difI'ereuta segundo o p:lcto, que Ct.'
e prt~~ptOU a ~hscus..~o .dls}lut.ando~se ~ \l parte lebrarem. do que temos exemplos MS na~esnu...
qu~ dl:la reSpolt? à p~mnc1G. do ;lUonteVl~éu, dc~ ligas) e modernas. D'entre estns llll~m da foocr3~o
"ena ilear ou. nao admda".(l pt'Ó\rem-se m!ormn- GermaniC3., das cidades Anseaticas d3S provinculs
ÇÕes ao governo, e pdas solldas r:u:óes de:' se de\'er da Hollandn. dos esta.dos da Sui~ Ú tl. mais ~...
primeiro, indag:u: D.. natureza. do aeto d~ Codera~4io lobl't.1 n das pro\'illcias unidas da Awc;itn do Norte.
da refonda ,l)ronncla, ~ as clreu:.1SlancU\~ adunes Ncst.'ls, além de ter cada um dos estados sua. con
des~o negoClo se .dCClqlO, que ficasse adIado, ~sc stilnição particular, pclnqual sel'\'~ interiormente,
PcdISS\)~ QS rofcrldl1s IIltormll~cs. Por occasl~o ha o conj;rosso b'l.'rlll composto de membros de todns
desta dlSeU~Q) c qUtlndo p-'\~Cl\\ nada. rcs~t\r mais as {lrovmcis.s. a quem compete fn:cr as leis diplo~
a lfllt..1Me, POrqUIl {l\ra appr\wado o nrtlgo, que ma.hcas as de commercio e todas (\5 mais concur
fa:ia umü C,l1Uml'rllção das pro"inci"s p~rt(lt!centes Dentes '3, s(lgurn~çQ publica em S'!fa.l, tralados do
neste Impl'rlo, "cio t\ omendado Sr. Fctt\'lra Jf ran~.t\, commcl'ClO, c alhançl1, fa.%cr n pa: e a guerra re..
qUl' conlmha a plllavr:t - federalmente - pnra llX~ guiar o distribuir as contribuiçõos cw.dl1r das des
pUcar, 9u~ lJS~O Impl1r!0 comprclumdl1 reqeral~cntc pez:ts public~s).o njudnrom-sc toda;, para so deCcu
as pro\'tnc~asect" 11 fOI. cUut,como cUlllprld, obJ,ccto derem do in.l~lgo ~ommum, o até lluxiliarem-so
de uma ,'!va. o renluda Ulscussào, que tt'rmmou parn {l tr.:mqUllbdado mterna.
ficando adiada pala hora, Est.i dofinido por todos os antigos cscriptoros)

Emtanto houvo !.Umbem grnnd~ disput.n sobro por Montesqwcu, equnutos o copiarilo, ou comen
comprohende~m-so já as pro,'incias do MlU'llnhi'to tnriio, e mui clara lJ juridicamente pelo celobro
" Pará, que ainda não ostão unidas do Cncto e do di- Nccker na sua immortal obra do podar 010cuti\'0
tOih) Ü ostc Imperio, lJ que pela sua dissidencia ou nos &l'andes esl~dos. \) pelo moderno \) sabio autor
nntes pela força csti\o unidas tl Portugal. Os illus~ da sCLCncia do publlcista., A meslnlllingungern tem
tres nutort's do projocto a::; enumorarão aqui na os homens d'estado sempre que (allão de federação
justo. persuasào. de quo cUas se hão do unir, como explicando a forma de gO"urno em cnda um estado
é do esperar por fazcrem uma. parte integCilnto do particuln.r, c referindo os direitos publicos, do que
nosso territorio, por se conformarem com ajusti~.n todos gozão nn confederação gcral.So tal expressão
da nossa caUSll. C! porque a constituiçã.o, que s\) vai -federul-entrasseno nosso codigo constitucionnl,
a cstabelocer digno. do Imperio do Brazil, o as leis que \'ai a ser (cito para roger um estado unico e
regulamentares. quo hão de llrmnr II prosperid<ldo indh'isil'el. seguir-sú-bi5.c innumeraveis mnles re
geral. as con\'ido.r.\ a esta feliz união, fo.zendo os feridos pelos que oscrevem nesta materia, sendo
::;cus habitantes todos os esforços para despeda~ da maior consequoncia o fazernovastentati,'as para
ç.nrom os ferros que os opprimcm. fazer um ~\'erno novo, qUllndo tcndo-se aplanado

Por tão solidos mOlivos é ovidente, que esta enu- muitas difficuldades pnl'a estabelecer o que está
merllçiio nào póde ser ebjecto de roparo) porque se constHuido) seria de summo perigo querer erigir-s8'
ellas não vierem, nem por isso déiIara de estabele- novn fôrma àe go\-erno ntl"ll\'ez de novns dimcul
cer-so a nossa constituição. pelo cont.rm:io seria in- dades. sendo ta1Y02: tambem uma não pequena o que
justo c atá desairoso. so acaso so omittissem pro~ é relllti\'o li herança do throno.
vincills do nosso territorio, e cujas extremas se tocão ,Nós nada fazemos de novo) existia aqui o antigo
em muitos pontos com muitas outras deste vasto e governo, que era unica e individulll composto ao
rico Imperio. provincias ligadas, e unidas em um todo, mudou-

Foi porém, como devia sor, obiccto de porfioSll. se a séd~ da monnrchia, ficou o nosso llctual Im.
discussão a reforidn emenda do Sr. Ferreira França, perador regendo o reino do Brasil como principe
que queria o. união foderal de todas as provindas, a regente, que eotão· era, proclamou-se II nos~ in
que mo oppuz com todas ns minhas forças, ecom a dependencia e,separação, ficou governando de facto,
vehemencill. que me inspirou o maisardente pa- e direito, segwo-se uma declaração solemne, e una
triotismo. Combati-a com as doutrinas dos pllbli~ nime das provincias e de todas as camaras por seus
cistas de maior consideração dccrca do que é go- representantes, mostrou~se que quizerão ailherir 11
vemo federativo. . este systema, unico que convmna li extonção, ri..

Instantaneamente a~uOipCI'SUlldido, dequanpenlls queza, e vastidão do .BrazU, e estabeleceu-se l?or
o· nosso codigo consULuclonal apresentasse a idéa consequcncill legalmente, quo fosse Imperio UIUCO



SES&io B.U 18 DE SETlnlBRO DE 18!3
; ~ indi~i&~, ~ um.3. mon;)rcl\i3. wl~titu.d(lUM \) re-I biuo ~ ~rnl\\dl) ~r(\ uma llll.nlatcllia é\)nstitucionaL
Lpresent\U'f~. nao podm ,!nadr~l' ao s~'$~"'':~ f-~d~~ti"'{h

i &~'i. ~is i \iSt.:l de qumílo tk~,~!id~ l~milon~ Di&'t:l urna ~N"dé, dado que muitú contraria
" l1e Pl:\d~l ~\\lr~'r n~\3. ~nstit\Uç':'l~ ldt~s de K'" MS n~úus ~ntim~llt~ é d~~o-~ ~, \'l\ud", ~re~
:. dert\ç~o.1'\à~ se ~tO\lJ~\UUUS d~ ~iUml\\'l.r ,liual~a \.:~ntcl, qtlú a prescnte assmubléa nâ\) ~déri(\ cou-

'1 lUelhor fólIDll do gt)~no, quc Cl)ll\"mlla a\) tmuar os seus trab..'\lhO$ c mui \'CN\\ddra era esta
,'Br3ril, .:.u\~s tl~u ~sse,n~~o \) dl'Ci~~tlú, qu~ tlr<t. prop()si~~o) ,pois que em t..'\\ S~'$lema di\'C~ seda

esre Im~rl\) Unl~ " mdl"'l~\-cl. ~t3. l\n é ~ \'l. \'13t\- \'l. sm\ org3ms,,~ao; c outros pod~ dú~riã\) então
t..'tdú da n~Ç<l\), clla nà(l ~l~'t:l amd\'l o contl'\lrio, lX\u~l'r 3.S procur3.çi}es dé seus illuslros membros,

c~r3. l) fu~ erao m~Cl.~ss.:.\rlM rl'pM~~nl\'lçOOs h~~,,~ Um MbN deput\'l.do a&;e~NU, que a SU~l ttltetli
~,~,~'por ~ia dm. N\m\\r3.~ ~.:.\f\)~t()-m~ <'t~l~l", qul.'. tll.'.n~ o~llda, de k'tlcr\'lção se t'Ilr~ria às dUM pto\"indns
:1'qll~t'Ilm llí~tU o púm\'l(\ Jt\ furer.::;e \) Imct(l soeml do P,\r'd ú M:tr<"luhào, que ~inda não estào lmidns
:~.",.c,,:, ~L.t cdebrado ~\ppro~·3.ndo-st:l e Mchl.lll3.tldo-se "'! ,\s.'\ut.:.l ca\~s.'\ dest,l: huperio. Mas qU(' impurta qUt'
,~, ~~~\)r D, l\.'dN ~ t;QlUO Im~~dQr~ ct.ln~l) p'l)d~ra amda o MO esl~F\O. para Sl'rmn t'IlpUl>ldas C\\Ul\)
"rl'~llir deno :sem fndos l('ga('s (lU por melO de \\\- f\.'\lcr\\das ~

f :mrreit$\o? Pt\r certo 1{lle est<"lroUl ou uão jà uniuas. nenhuma
. Forào j;i l'é\l)gudo$ os 1\O$$os podc~s 't PodiiiQ- rél,~ça\) t~m para L'Otlsil!l'r:U'I.'m-se já CI.1!U\) fe\lcral-

n'o ser ? \\\e!l.tc \\nid:\s~ p~\1.1 ~ol\\r"rio " l'úSpt'ito \IcHas inda
Na\) ~Q eUl'S dirigidos para fazermos UUla cou- 111:\1$ ditllculd\\de Im em 1l~3.r de taes CXPI'C&iI'\C$.

stil\li~àQ adnpttldn "O g\3\'CtnQ reproscutatinl mo- EU"s t'stão por or" dissidentes, ou por má iutd-
tlarclllco-constituelon\'l.l ? li~\\d", 0\\ úbril;ud.'ls d\) t\'l\a maiUl' \~ \\ de CSl'l....

Não rcpellc ('stc por sua Mtllre:a 3. do gov~rni,) rar qllc nmhão ligal'-:;l\ ~i llt\$, I{u:llldo a justira l' \I

C\lucrativo 't seu proprio interes:m \"t'llccr I' 811brt'pltiilr \\ Corea
Tudo isto. St', presid~ntü) em: "~r \\ todas \\$ \\\- qUQ as opprimo c cntàl\ scguir:iú \\ \"t'N"uI'iN s\::;

~es I) é mais cl\'lN que a luz do tUdo di:l, q.\le se till tÚIll:\ dI' unidade, que só conVI;llI ;1\1 nr,u~i1 e ;,)\1
m:prc$$':\o adoptassemos t.io estranha :\s nossas dr- por cOllsl'guiutll c~tranh;ls o coutral1ichlrins as pala
cumstuncins) darh\lIlos lug3.r n trislissimas conso- \'r3.S -fl\def:\lmente,-
\{uenchls; sopnrarialllos e di\"idiriamos o que Ct'n- Dado porem o C:lSO de qUI' so UÜO Ul1tHl) \l qUI'
"lÍm <lue seja inteiro o indiviso I) p'erturli3riamos de celto não aconh'c\'rá, dI' qUI) SÚt\'I) tnl d.1usllla ?
a oNem. quo está cstabdodda de {aclo Q de di- Set\'iria, Sr, presidenll\ para introdll~il' UllOIIHl.lia
reito. uo systmu3. lllonarchico. quo adopl:llllOS 1\ pl"tlda-

Tal é II nossa missiio: sllgundo os nossos podorcs mamos.
~ quo doveremos trt\b,'\lhar neste :\uguslo recinto, Outro illustru dl'putndo parecI'u (orlll3.lisnr-sl\
por csl.,bclecer a lei fund:uu('nt3.1 doste grando os- entendendo, que d3.s minhas t'Xpl'e&ilws St' colhia
lauo o as nossas llisputas \) discussues de\'cr,iõ "er- quo eu dava por certo qUI', com l.'ll hypolhose se iüo
SUl' e consistir em marc,\t' os limites o :\ttribniçi:\es :1 el'gUl'r dh'ersas l'ú~ubltras.

dos tt'l:ll llodores políticos, que coustituem 11. sobL'- Eu n.:io :lwuturel essa gem\ propúsiç:io, Os es
rania o COUfOI'IllC l1I.odific:mnos por madl1rns deU- tados federados podem compÚl'-se tiL' tiiv('rs:1s
bcr<lçúes, quacs cOl\\'úm a legisladores, as :lttl'ibui- fórmas dogo\'ert1ús. A federn<;ão Gormallica contém
çOcs dos rl'feridos podct'l.'s, Sl!l':l l1l3.is ou menos li- cidades !i\'res, pequenos estados, cujos chefes ~e
beral o go\'erno instiluido, o qunl para sl'r mo- denominào eleilores. e até grandes ll\onurchia~,
narchico-constitucionul li composto do mOll.'lrchico como a Prussia, &n'iera, e até o grande hllpl'do da
\) democrntico U 11(\ proporção em que se adoptão Anstria. O chefe desla conbleracão li o ImperadoL'
os principias constitutivos destes dous governos SI' dos Romanos, o tem rccahido \\ êlúiçàú no múSllIO
estabolece a maior ou menor liberdadé. que o ú dos dominios austriacos. Sej>! porém

Quando (\IUO, Sr. presidente, de libonlllde, Sllp- qunl fÚI' a di\'crsa natureza de cadaulll dos I'S
ponho que ú a jush\ e t\ que púlio subsistir uuid,\ t{ldos confederados, é d" essencia do g\\\'él'no
com a se~ur\\uç\l do cidnd(lO: fallo daquella que federatÍ\'o, que sl'jn c3.da Ulll independento II com
fuz (\ parttcul,\r felicidado o l1rlllt\ a dos estados; seu governo peCUHal\ Nisto é quo l'stào todos
dtlqueUa. que ~ mat\~t\da. pelas teis e regu\mncntos; os Ulutes, que "ierão subitamente á minha ilnagi
qllo produz conllnodos e ~ruiçôes sem om)l\d~r a na\,\o, lJ.u:~udo nllol1itn c lllnt'iwillmdo, o\lvi profcl'ir
ol'dtllU e II segurança publica. Faz tudo o lC"lsla- a proposl<;ao) e me propuz combater. :::'0 UZCI de ex'
dor que uuo nt\ lei {uudul\\tmtal " nl.(l:(inm liber- pressões fortes e ener&icm;, dictou-us o zelo da cansa
dado com a maxima segural1çn. Sncrilica. a falsa public\\, a ilUport,lUt~H\ da U13.teria, e o brioso amor
deusa, quom adora 11 illilllitado liberdade mãi das do bem da ll1mll3. patrin.
desordens ,e da aU3.1'Chia, . Ainda hoj,ú sào iguae~ os meus ,súntimcu (OS,,igual

Sr. presldente, só n ordem e a segurança pubhcll u vehemcnclll. o enel'gla das nunlH\s Pl'OpOS1ÇÕCS,
faz II prosperidado illdiyidunl o segura n estnbili- porque não posso deixar de considerar este negocio
dade dos imperioso RojeitNc pois n paln.vrn -Fo- dn maior importancia c digno de ser pesado na ba
dernlmente;- ú íncomp:ltivel com u natureza do lança da mais serit\ e SiZlld" cll'CutUspecçiio, Fallei.,
governo ndoptado; é contraria /lO hem qne ancios3.- port3.nto só com n lIlira no bem publico, não tive
mente procuralllos estabelecer, porquo nã.o qundrão em vista outro objecto. e menos o querer nem 10
divisi>es federativas â um impedo grande. vasto e vemente offender os meus hOnl'\'ldos collegns. Se al
extensissimo. gmna das minhas expressões pareceu mais (orte,

Quando eu disse hontemj !lue ingeridns ntI.uellas não tiverüo por fim alguma particular intenção. Pn-·
1?abvras se acabava li.. constltuiçiio, não qUlz por rece-me que é desnecessllrio a~ui fazer lllllill.ha
1550 dar a enl~nder que se dissolvião os laçús so- profissão de fé politica) nem da romho. ingenitu mo-
clll.es e se ia cahir nn nnllrchin. dornção. '

Disso mui consideradamente, quo se acabava a Tenho muitos annos de estudos e outros tantos do
presente constituição, cujo projQcto sendo conco- serviço~ e nem como homem particular) nem publico-

S3
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ex:cedi jãmais oS justos limit.es da moderação. EstouItamos nas mesmas cireumstancias em que se acha
p<)'I'ém intimamente convencido~ de que sempre que vão as provindas da America Inglem cada uma
se .tratar do !nteresse d~ causa do ~ra:til, e qua~to das quaes tinha já a su~ camara de rep;esentanles
maIor fOr 3 lInportanc13 da materla, tanto IDalOr para tratar ce~ws üegoclOs; e não tendo um centro
será c calú~, e energia com que falIarei deHa. Este commum, correspondião~se directalUente COln a
é, Sr. presld~nte, o meu mo?o de ~ensar, po~ue metrópol~ não tinhão como n6s uma pessoa com
estoU persuadIdo de que aS5}m satIsf~ço á minpa a qual Uao pudesse o~tra competir, uma pessoa tão
honra, aos deveres que contrahI coma mmha patna, elevada pelo seu naSCImento, que ninguem pudesse
á religião do juramento que preste.i, e aos justos e disputar-lhe a. primazia
bem entendidos d~ejos <la fe1i~idade, augmento e A; America Ingleza, por consequencia, caminhou
grandeza deste vastlSSllllO Impeno. mUlto bem segundo as suas drcumstandas e nós

O SR. FERnEIR.\ Fn.\xç.\.: - Pe~,() a palavra em p~ra irmos h~m devia!U0s seguir. como seguimos
tempo. Ora meus senhores, parece que hoje não dlt~erente caml~ho, deviamos escolher uma monar
houTe t.1.nto espanto como hontem a respeito da ch~a, porq;ue tmhamos Um principc~ fazer um todo
minha emenda, e isso não é senão porque jã se 'Vai umdo e sl~ples porque já tinhamos um centro
acbando que é possivel caber a idéa de federacão na com!?uI!!. Nao nos convém í~derações para as nossas
de governo mOU3rchico~constitucional heredItario. provIDCl8s porque não. são estado!'. Portanto, se
(l O nobre denut.ado continuou a discorrer larga e eu tomasse neste s~ntIdo a palavra federação da
eloquentemente: dizendo, que tanto OS individuos, emen~a do Sr. Ferreira França, já. disse que me de
como as corporaÇÕes, erão regidos pelos seguintes clara~Hl altamente con.tra e11a, porque não nos
principios de justiça - Quod tibi vis, (Iicc/'i 1:clis.- convem nem póde In~Is ler lugar uma federaç.ão
Quoà tibi 1101/, âs, aUeri 110lis -Quod aUeri {'is, como a dos E~tados .Umdos. O que alli é muito bom,
libi ~..clis~ Qu()d alleri 11011 t'is, tihi llOlis - Do llt enl~~ n?s sena pe~slmo.
JC$- Facio uI facias- Do ui (acios- Facto ,~t ,Nao lmp~gnarel ,porém li emenda como opposta
dcs.- Que a. prctenc.lo desiguall'ra injusta entre a mona~chHI, e ate. \larecc que hoje não entra mais
homens e reinos. Q1Íl1 uma prodncia do 11m mesmo c/l? dund.a a possiblhd~de do confedoraçõ.cs monar
rl'i110 nã.o deve á outra. senão o mesmo que esta li clH~as, digo só, ql~O nao nos convém di"ldir o ]m
primeira, da mesma sorte 'lue uma C:lsa .í outra, perlo élll estados. Uldopend~ntcs porque seria cn
quo um \'isinbo á olltro \·ismho. Que a provincia rraqu~cc-lo. nogclIando pOIS toda a cspecie do fe
IDa.is rica ou de mais iacttldades é tão dt'\'cdora li dc:açao que se re~ra a ostados indopendentes não
m~is pob,"?, co.mo o home~ rico ao po»re•. qUI.', mu- qUl;7,e~? que exclUlssemos lima oul~a aspecio de fe
tuao o dinheiro e os SerYICOS mas 'nao <lJunwo os dera\t:;mo, que podemos chamar mterno ou do
talentos em thesouro comniuni. nem so entromelte n~oslico, o qua\ àando uma certa independencia, ás
na glI<lrda ou administração soberana um da casa dlfferentes secções, consorve lodilxia a. unidade do
do outro, todo..Cada cidadão é independente para tratar dos

QIlO as provincias são ajuntamenlos de homens seu~ lntcresses, sa\yas as rela!:ões que o unem á
com iguaes direitos. Quo neste ol(creicio de direitos SOCiedade.
iguaes e maneiras de maior utilidade se funda a E porque não ha\'emosde conceder a mesma in
união federal de homens, casas, .illas, cidadp.s, pro- dependencia aOS municipios o pro\'jncias? Assim
vincias e reinos, sligeitando-se todos ao Imporio de como cada um ti independente para prover em seus
tt~n, a quem tributão l~lantença e honra para salnl- inter~sses, sem opposiçiio no interesse geral, mui~os
çao certa de todos, ajuntando-se os seus procura~ reumdos de\'om tor a mesma independencia CIr
dores em concilio commum, para estabelecerem üS cumscriptll do mesmo modo, e sempre subordinnda
rerrras da prol geral, ficando a prol de cada casa á á inspeccão geral do govorno, a quom compete "i~
in~agação mais perspicaz e interessada dos filhos. giar sobre os interesses particulares, porque da sua
Que só um insenS{110 chamará os estranhos para somma resulta o interesse geral, que lhe toca pro
lhe guardarem. segurarem, administrarem. e aper- mover.
feiçoarem a casa~ despreferidos ou esbulhados os Os negocios, que pertencem a todos sejão dirigidos
filhos do consorcio dos empregos e cura della, he- por todos, mas os que pertencem a parte, sejão diri
Tança forçada dos mesmos fi1nos, segundo a melhor gidos por essa parte, e assim a provincia dirija os
dist~ibllição de justiga. seus...do mesmo m.odl? ~ munícipio ;1 povoação, cada

Disse finalmente o honrado orador, que os ar- famllta, e cada mdmduo. E' ne~tc sentido que eu
gumentos em que flludara seu parecer quanto á admittiria a palavra rederalment~, Hem é nova esta
união federa~ das provincias não, forão (lhe parecia accepção, .porque bons escriptorcs a tem tomado
a eUe) sufficIentemente respondIdos pelos senhores neste sen tido, reconhecendo a necessidade de 01'
contra-opinantes. ganisar a ad!Uinistração segundo este espirito. Não

O SR. VERGUEIRQ: - Eu não fazia tencão de approvo '{Iorem a emenda para evitar o equivoco,
íaUar, mas vejo-me na necessidade de expressar as entenden~o-se que queremos dividir o Imperio em
minhas idéas sobre a emenda do Sr. Ferreira estados mdependentes, o que não queremos, nem
França. Creio que esta emenda em vez de ser en- ~onvém, e p~ra adoptarmos ? s)'stema de federa
catada do modo que muito Se compadece com os hsmo dOIl1~S!lCO ?O es~beleClmento d~s poderes
principios mais solidos, e mais luminosos da boa locaes ~dll1mlstratIvos, nao precisal2l.Os adIantar esta
administração e utilidade geral, foi olhada de outra expressa0.
maneira. Pareceu que elta dava sómente idéa de O SR. COSTA BARROS: - Sr, presidente, bem
uma federação semelhante á dos Estados Unidos, pouco .poderei accrescentar ao que hontem disse
e se este fosse o seu unico sentido, eu me declara- quando se comecou a tratar deste objecto, olJle~
ria altamente contra e11a;- Muito respeito a sabe~ ilIustre collega o Sr. Alem·.ar, elle me prevenio mui
doria dos legisladores americanos do norte, que na energicamente, e disse maís do que eu poderia
yerdade fizerão a melhor constituição possivel para dizer a respeito deste 2Q artigo, se me fôra licito
o !leu paiz, mas não convém ao nosso. N6s nào e~ corntudo dar ainda G meu parecer, diria que se 1'e.
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;.• tirassem quanto antes os corpos de trop~s q:ue al~ Ique fosse. admissivel no Brasil, pela gr~ndeza de
~. temos, e deixassemos que ~quel~a proV1n~la deh- icada uma das s~as partes componenles, nao ficando
~berasse depois com iiberàaae soore a uma?, que I~ma que servIsse calDo de Jlr.0tectora ãs outras:
~ mais lhe conviesse. Q~anto ã emenda que. a mesa Ies~ palavra federaçao a?mlttlda nesta ass~m~léa
;: remetteu o Sr. FerreIra França, devo dizer que I sena o. mesmo que. se dls~essemos ás .proVlnclas,
. muito me ·admirou o modo porque hontem's~ en": IgovernaI-vos por leis pr0I>.nas: .escolhel cada. uma
. fadarão alguns Sr. dc"utadcs. O amor da patrla fOI! de v6s o gOrern? que mUito qUlzerdes: ~re~1 so-

"quem determinou o Sr. Franca a mandar aquena i bre vós a autorIdade que vos parecer: SOIS hvres e
. emenda, e o amor da patria quem obrigou o Sr. Car-! independentes. .

.

L.·•..valho e ~ello a fallar contra ella, se bem que se- \ Se est~ idéa se divulgasse pelas nos~as provinc.ias.
:.jamos obrigados a marchar :l: um mesmo fim, com Sr. presidente, duas grandes questoes se ·SUSClta
:7,:tudo diíferentes são os caminhos que nos podem I rião immediatamente por todas; uma sobre a fór
."fJevar a elIe, verdade é que a palavra fed~ralmen~e Ima do governo; e outra sobre o conductor de
~itomada como foi dita pelo Sr. França, nao espeCl- cada uma deUas; e estas duas questões, ah l Nós o
~:fica\:a só a Provincia Cisrlatina, Pará, Marannão, Isabemos infelizmente por experiencia! cusla~ião
=.:. e. R~o Negro, mas .generahzava~se em todas as pro- \ san~ue, .e qQanto san.gue.! ~emetto-me sobre ISto
l vmClaS do Impeno. Mas nem para estas mesmas ao SilencIO, e nada mais dIrCl.
{provin~ias do norte se devera. uza! de outro mo.do I A' pouco se levantou nas ondas do l\iediterraneo

<{\le nao fosse o ~e que se sen'!? a Illuslrc commls- I um ambicioso, que bastante perturbou a paz do .
sao qu.a~do as Julgou como Jli entra.das no nosso; mundo: e quem sabe se a esla hora algum está á
paclo SOCIa\. . ' mira para aproveitar-se da nossa separação, e mais

Eu presumo que mui acintemente assim 51 pratl- faeilmenle fazer-nos em pedaços! ! Diz o Sr. França
cou, lembrando-se. qu.e qua~do co~ c\\as nuo c~!I- que náo tem necessidado as provincias de ir de
tassem, como provmClas do ImpertO, po~cr-se-hl1lo fúrn quem as governe, c porque o filho de uma
oífender desta exclusüo, qu~ de certo nao .p6?c sor mosmu provincia, é natural quo tome por elIa mais
"oluutaria: dcs~e modo a 1l1us~re. COmmlSSi\O fez intllrt'SSI' do quo outro quo vai de fúrn, e que desta
vt-r que tinha com aquel1as prO\"lnC!llS tO~~l a con- dt't(lrminaçilo nascol'líi'l tulVl'l as suas rivalidades e
templação e que contava que ellas nno rCrl!1O menos dl'!Illvl'nPíls: I'U, pensando prlo contrario, digo que
amor á sua liberdade, e que levada.s alo p'or um I'Sto nw'smo meio IluO 1'110 comdemna me parece o
Jlrincipio de reconhecimento pelo all.o CO~.COllO que mais Ill1lClIZ para dnll'ntll1' I'sta desejada união, que
acUas haviamos formado, se d?termmarlllo a faze~ 0110 SUppl)Ü perdor-se etlm /l Ildopção daqnelle me
o:; ultimas esforços por se umrem quanto antes.. n lhodo; Sr. prl!sldllnle, longo de nós o e~pirito de
grande familia independente: esta contempl.açllo pro\'incialismo; lodos os brasileiros devem ser con
tida com eHas alé se deixa ver eleva~do uma a ~Il- sidorados como tllhos do todas as provincias, do
theO'oria dc principado: isto ó convldal-a~ a vlr.a Brasil: (apoiado) o Urasil é n sua pntrln commum, e
116s~ estimula-las a procurar a l.iberdade e I;la~ l!bn; devem ter todos os braziloiros um vivo interesse
gal-as como se disse, a accelt~r a constltUlçao a pela felicidade de todas as provincias, que compoem
forca. Vamos agora a ve\' se. e, no estado actual o nosso imperio como por sua unica patria: quando
admissivel a federação annunclllda pelo Sr. Fran~. os brasileiros se derramarem geralmonle por todas,

Sr. presidente, segundoas luzes que ten~o adquI- e em todas contr/lhirem novas relações de paren
rido, vejo que dá-se federação em estados IDdepen- tesco e amizade, hiic-de por força interessar-se mais
dentes e monarchicos, e em estados puramente re- nesta união, que concorrerá sem duvida a formar
p~blil:anos: !'ãO es~~mos no se~undo. caso, porque um s6 espirito nacional.
na~ é o espmlo brasll.lco, repubhc~no, eUe be~ se Governarem-se as provincias só por pessoas tira
den~ou ver na unamme acclamaçao ao th:on? J.m- das do seu seio, é desligaI-as, é fazer a todos estran
perl~l do Senhor D. Pedro de Alcantara, dIsse o geiros no mesmo terreno; é tirar-lhes os meios de
Br~1Sl1 que adopt~va o systsma de governo.mo.na~- se amarem mais, e mais se coadjuvarem: cada
chiCO r~pre~en~atlvo; portanto, quanto fôr sahu uma quererá sobresahir á outra; as mais pequenas
deste prlOclplD e ~ltrapassar a.~eta das nossas pro~ ficaráo menos consideradas; nascerá um ciume
curaçoes, q~o. UaO nos autoflsaO a adoptar out~o.. horrivel entre ellas, que pôde ser o principio da sua
se me fossehClto demorar sobre este assumpto dl~la separacão e da des!ITaca de todas.
que não é mesmo o governo {J:ue mereç~ malDI' • b..

consideração; a experiencia o mo~tra o lI}a!s eph~- O SR•. CARN~IRO .nA CUNHA. _. ~eço a pala~ra. (O
roero, uma prova talvez da sua lmperfelçao; seja Sr. pres~dente .-X,!: fallou.) F~llel uma só '~ez. (O
como fôr não se trata de saber qual genero de go- Sr. preSidente :-Nao ~6de maIS fanar.) Eu nao sou
verno nos é mais conveniente; isto não é da nossa daqueUes. que costuma0 cansar a a~sembléa c?m

om et ncia aqui' nem vem ao caso: vamos á longos dlsc~r~os: quero sómente exphca:r o motiva
c at p .e, porque apOIei. a emenda do Sr. Ferreira Franço
roV:~~'s a federacão allemã: não sei se ella tem (Ordem, ordem, ord~. O Sr. presidente:-A as
durado em estados· puramente independentes, em sembléa o cha~a a ordem.) ·Eu per~uado-me que
razão de franqueza mesmo de muitas partes federa- d~vo fallar, e nao se me concedendo ISSO, tambem'
das de que é composta; talvez que a fraq.?-esa nao se ha de conceder a outro: O§r. França f~~ou
dos pequenos estados, que entrão nesta federaçao, a hontem. duas vezes, e uI?ô: ho~e, sao tres. Ad~ao-:
faca duradoura pela necessidade de união, que t~m me mUito semelhantes lDJUStlçaS. (Ordem,. ordem.).
pâra oppôr-se á violencia das g~andes potenC!all O. SR. LOPE~ GAMA :-!?e fOSS.9 .compatlV:el c~m
que a ladêão:' e assim mesmo estao como debaiXO as clrcumstanClas do BraSil, deshgando-se da SOCle
da protecçãoda Casa d'Austria que como poderos.is- dada ~port1!gueza, ado~tar out!a f?rmade ~overno
síma a respeito de cada. umíl das o.utras potencllls qu~ naoseJa a mo~arc~la con~tltuc!onal,~ I!mca que
federadas, as faz conter em seus limites, e em res- mal~ par~ce c~nvlr a. sua sltua~o pohtlca; :se o
peitQ com seus visiohos, o que não presumo mesmo Brasil, digo, tivesse proclamado, e pretendesse or-:
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gànisar um systema de governo republicano; .umaIestado confederado ter um governo anaIoga ao go
constituicão .federativa seria indispensavel para a vetno supremo, chefe da federacão. Ora· sendo o,
duracão -de tal governo em um tão vasto territorio. nosso governo monarchico constitucional. cada
. Foi ~ssim, q-,,;,e as repubiicas gregas por longo e~ào deveria conserv~ esta f6rma, do que resu!

témpo se conservarão e que os Romanos chegarão tana 'Ve~mos no BraSIl as pequenas e desgraçadas
ao cumulo de sua grartdeza, de que ~ecah~ão pelas monarchias ~os Can~êos: ?.oyaz, Matto-Gros~o,
federações dos povos barbaros; e e aSSIm que a S.anta Catharma, Sergipe, terlao tambem seus pnn-
Hollanda, e ultimamente os Estados-Unidos da Ame- clpes. .
rica Septentrional pretendem permanecer. .. Sr. presidente: Não confundamos o Brasil, para

A razão, e experiencia fazem conhecer a trIph- quem se está fazendo a presente constituicão, com
cada vau~gem, que.ás ~publieas.resulta do s1ste- o Brasil que hade ser com ~ andar dos tempos, por
ma federatIvo: a prlmeml é a UnIdade da .acçao de ora é uma pequ~namonarchla; e não é da natureza
tOOos os ramos da confederação, que constJtue uma das pequenas monarchias, como adverte Montes
força exterior igual á das monlltchias ~ a segunda é quieu, o systema federativo. Antes de concluir o
a dillicuJdade. que encontrão os e!Dprehcn~e.dores meu. discurso fa.r-me-hei car~o de responder iJ.
para consegUIrem os fins de tentativas ambICIosas, ~m ilIustre preopInante que disse, que as provin
a que as rcpublicus sáo sobremnueirn. oxpostas ~ a elas do Maranhão e Pará podião, quando sacudis
terceira vllntllgom consisto om conservar-se por sem o jugo luzitano, não querer união comnosco
este modo a natureza, o indol~ das ropublicas, em- senão por. ~eio de federação; e que n6s não ti
<{uantu cada um dos estados e PC\jU\Ino para a sua nhamos dnelto para as obrigar á outra união; e
boa administração. o ros.:imon intorior; o colliga- sem dar razão que me convencesse, disse, que isto
dos torn,úo-su ~ma potuncill rI'Hpl;i,tl1\"cl. . , dev!a s~r assim, porque elIe. é, e tem sido sempre

~lns. Sr. preS1UOtltu : u Url1~!Il Jl\ !lO decldlo pela mUlto ilbora\. Eu tambem digo, que sou liberal,
lúrma monarchicu rtJprl'so/lllltivII; 11 pUTll eSla!Jole- mas outro é o meu modo de pensar á este respeito.
cer uma cOIlstitlljl.~ilU Utlllplllull it I'lill' Hy~tlJmll de Quando Portugal Com o Brasil fazião a mesma
governo, Ó qUII (\stl1 llbtitllllUh"(I fui ('lI(l\'(II~ld'l. Veja- l:locicdade, as provincias do Maranhão, e Pará, en
mos puitl tiU umlt eUllstituil;illl !lllJ"riltivll 11 LI ljuo no!! travúo nosta communhão politica: circumstaneias
COIlVÚ~I. Alltllll Llo lJlI!l'IlI' /lU LlmMlvulvilllUulu dOlltll imporjo~a~ determinarão a separllç,ão do Brasil. e
1U1llurltl. I:III11\1r\1 el"o \111 I!ll'll. li 1\111' uulunuu por o:! brlUl1\clros proclamarão a sua mdependencia.
!odoracito; vj:~tu quo 11m i1h~bLI'll lll'pulIllJu. flUO /110 bto é, de todo o territario comprehendido neste
prccoJcu IIU llisc11 IlHiw, t!1'I'j\'1I1I lia plIllIvru 11ItiUIl nOlllo; como pois considerar segredada. e como fa
{(e/tull il Hil-;nilÍl'llc'/w llu :1l1\'urlliu-fl'uurulmouLu- milill Í1 parte, Umll porcão integrante do nosso im
propollto /lU l'llIlmilll dll Sr, i"rlllll'll. tli~ll/llJo ljUo porio I Como encarar Maranhão e Pará duas po
fcdorlllmonto Ull'lOtU tJ llmllr, fi ll/llj~/ltJI1, IluO devo /I'nelas existindo sobre si, sem que perigue a nossa
reinar untro IUI provillcüu,; llel'I'\Il;ilU, qUl\ su ti.. soguI'ança, e a daquellas mesmas provincias! Pare
vosse lugar. torJIIl\'ll OciUSll, t.t lUu~/IIU uxquisitu /I cu-ml', que ófazer injuria aos brasileiros do ParA e
emenda, porqllu llcllrill u IU'ligo l'oucl'IJil.lo lIOS tio.. MarLlllhílO. o suppormos que eUes não quererâõ ser
guintes termos.-O JUlp'I'I'i~1 do Urutill eUlllprchl'1'!ul) nossos concidadãos; e que são tão pouco instruidos
amorOSllfüontll as provUleJns do I'llflt, MlIrllnhao. du quo lhes convém. que desprezem as garantias de
otc.-Pdn pllluvru-!lltll'flll;llu-elpl'illll'm todos o:l um~ constitulCuo liberal, fazendo parte do nosso
publicistas. que ou leuho pudiulJ ll'r, ullla /)UUVOlll;ÜO, imperiu. parll se arriscarem a ser a presa de alguma
pela qual corpo!! poljli~us CUlItilllltl'Ul L'm SI' lornu.. potencia ambiciosa.
rem cidadúos do um lnlllOr I'studo pllfn Inlllhor obto.. Conheço, Sr. presidente, que o Brasil p6de ser
rem uma co~nllJn~ r;(tgurllJ~llu; 1.1JlUfIIl{UU um sys.. dividido em muitos estados, e estados grandes, mas
tema federativo Sl'Ja perfeltu, ,u urllVl·I. dO\"I'm os actualmente elle só p6de ser um, e indivisivel; raca
esLados confederados ter uma {urma 11~ ~OVt;rnD 110" mos pois uma constituição para o Brasil tal qual'se
mogenaa. Passemos agora a !.uwr lIllPllcal;ao deste nos l\presenta, e a federação proposta seja regeitada
syslema ao estado quu do llrasl~. . este ó o meu voto.

Esta grande porcilo da Arnonca, CUllll}Ulluto seJll C· O .
favorocida pela naturoza. não apresenta wuis do que O SR. RODnIGUES DE ARVALHO,.- ppon.?o-me
uma população do 3,800,000 llOmons, destes apenas n que passe. II ~menda.' ou a palavra-federaça~-:se
poder-se-ha ded~zir 2,OOO,OOO_livres: por conso- tome no prImeIro sentld,?, em .que a t<;>mo.u Um ilI~s
quencia somos amda uma nacuo pequena, e tanto tre deputado, o~ no .set>undo. no prImeIrO sentIdo
mais quando 11 mesma vastidãô do territoI'io, espa.. acho-a contradlCtorJa ao .nosso actual. systema; no
lhando a populacão, diminue li sua força. Sendo segundo. escusada, . e pengosa. N?s t~nhamos 11!Da
incontestavel que'o Brasil é uma nacão pClJuena, e monarclua ve:daderramente CO~stitu~lOnal, procIa
em sua infancia, o ue será cada 'uma das pro- mada pela naçao, d~ que o Br~sIl fa~a pa~te. Abu
Vineias que o compõe ~ Algumas não tem mesmo os sos das Côrtes de. ~Isboa atearao a diseordla, e nós,
elementos klaraser provincias; como então já serão parte de~sa família, .separamo-nos, estabelecem.os
estados'1 SIm, eu digo estados, porque só a colli- a no~s~ m~epen~encIa,. acclamando um chofe, .que
gacão destes é que constitue uma tederação: a idéa preSJdISSe a n~çao, cODtmuan~o o mesmo plano d.e
de' reunião de estados é de tal sorte associada, e g~vern~ anterIOr, a mesma umdade, a me~ma adJm
c-onnexa com a palavra federaçãO, que desde que mstra~o, finalmente puzemos a nossa mlIa em nos
esta é, pronunciada logo se subentende a enstencia e.maoCIparmos~ e termos um monar:cha de nossa
daquel1a. reunião. .. bvre acclamaçao.. . . .
. Para que,cada }>rovincia do Brasil seja um estado Um governo federatIVO tem uma fórma mUI di-

não basta ter mUltas leguas. é preciso ter .mais uma versa da nossa, já· excellentementea descreveu o
força ~relm~va á sua gr~ndeza, e os meios de existir il!ustre deputado o Sr. Carvalho e Mello.) e a nação
por: si. Convém adverlll' mais, que para uma fede- nao mostrou no mo~ento da <l:ecl~maçal) do nosso
ração ter: estabilidade, e duração, deve cada um governo, que renunCiava a pnmelra f6rma, para
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(abraçar a segunda ;neJ!l um só fa~to se póde pro- sinistras, e armas aos desorganisadores, e ~ por
~duzir em prova da doutrma contrarIa, e nem.o do- isso que acho mui perigosa semelhante mno
~cumento, que temos de nossos poderes sl;lsclta al.- vação. Voto portanto que se exclúa a palavra
;fguma outra idéa sen~o a de uma monarch~a ~onstl- federação.
~tucional, qual a que tlUham~s,.e que a n~2ao Julgou O SR. SILVA LISBOA: - Sr. presidente, hoje
~;conveniente, e até necessarla a nossa. UDlao no mo- vinha com tenção de pedir ao meu amigo Sr. Fer
mento em que se separou. Como pOIS agora appa- reira França instante e instantissimamente, que

"rece e~sa idéa de federação? E'livre, é mesmo de retirasse a sua emenda ou additamento, que foi:
nossa autoridade sahir da linha que nos marcarão? objecto de tão forte impugnação na sessão de

'( Sr, presidente,. esta idéa de .federação, não é hontem, persuadido que teima não é virtude, e que
<nova; já na B~~Ia appareceu v_mda de Portugal; a sua opinião é insustentavel. •

'os povos a OUVlrao com execraçao; nest~ mesma Depois das novas rasões tão ponderosas, que
,:hssembléa ha um honrado membro, que entao escre- contra elIa oppuserão varios Srs. deputados, nada
srveu em publi.co contra eUa, .e o autor d.a innovação tenho a accrescenlar para maior elucidacão. Le
.;;foi l'eprehendldo, e como hOJe ve~ reVl.ver? vantei-me, porque o Sr. Ferreira França insistio e
:. Disse-se que essa fÔrma seria maIS perf~lta: reforçou com argumentos a sua infeliz lhese, que
; é o que restaria provar-se; que ella convmha torno a dizer com venia, já foi abandonada por
•. ás nossas circumslancias. Não sequeira julgar assim alguns honrados membros, que a havião apoiado, e
. pelos nossOS visinhos do norte nll!i .d!trer.cllte era que dopois s6 so baterão em retirada.

a sua posição, quando se constItUIrllO mdcpen- Torna á disputa porque o Sr. Ferreira Franca me
dentes, e nós nem ainda estamos no estado em que chllmou li juizo pelo meu proprio nome, (l até tazen
alIes então se achavão. do-mo porguntas sobre a sua e a minhacaza. Sr. pre-

Ellesjá gosa.vã~ de l;Irn .go,,:crno rcprese~tal.i\~o: sidento, a materia é tão grave, que declaro nesta.
algumas provmCH~s tmhllo.Já sl;Ias constltu~I;UCS nssPrnbléa ostar rosolvido a inimisar-me com os
particulares, quo amua deP?ls ~(! lUdcpcndcncla! U meus maioros amj~os. qne se obstinarem na dita
!ederacão conservarão, e nus tmll1lfllos o UWSlIIIS- tllCSU, o II cungruçllr-l/Io tom os meus maiores
simo ré"'inlen, o não conheciamos fór'mas IJlIrticu- inimigos (1IUO i\tJ tl'rei ;.\l'lllilos), so mo ajudarem a
lares. S~gue-so pois quo não só não tl'CllOS pUtlt!rus cumlJater 1111 UpillillO, IluO euteudo cllllsllria, so fosso
da nacilo para outra fórmn do governo sl'llilll ltlll1l'lla, uduptadll cum i-:crwl'alid:ll.le, a ruilla do llUperío do
que fá adoptamos, mas quo n<.'m nus cunvum Urll~il.
outra. ACluolla pl1luvra -fedcrllllllente-ó uma cunba.

O argumento do analogia do governo dOll1l'sticu quu Wlllpol'ja us la~u~ da união, quo felizmente
da casa de cada um. pareccndo que prova alg-ulllll suusistll em todas as pruvineias deste Imperio, quo
cousa, nada prova; aliás cada cidade, cada villa, lt'ru acdllllludo 1I0 nussu lmpcrlldor constitncioual.
cada povoação o applicará a si, c ahi teremos tnntus Nilu L1l'spul't!if:arei u tempo nostlll111g'usla assembléa
estados quantas forem certas asgregarões do família: para provar, (IUO tudu quantu o Sr. Ferruira Franca
e a analogia em tal caso serill. mais frisante. d~ cida~e disSIJ dn Ilniúu fedural du Ca'l.ll u caza. do provinda
para cidade, de villa par~ vIlla, n!! admlnlSlra,c.:llu a pruvincia, nilu ú applicavcl em sã polilica aos
publica, do que a analoglu do reglmen domestIco, estados, J'lJirws, l! imporios, constituidas com
para o de uma nação. . , governo ostnbclecido, o quo stÍ se intenta. orga-

Ninguem.diz que o governo de um~ provrn~la !lisa-lo cum instituir.úes e leis melhores.
ha de ingem-se no governo da outra; nmguem (hz, Esta applica~ão cõnduúriu aus mais prejudiciaes
que os juizes de uma villa despacharáõ para os resultados. Tambem nito gastarei expressões para
moradores de outra. e nem que os cidadãos de um a.clararo sentido da plllavra-{ederal.-Não ha
termo vão ser vereadores em a camara d'outra villa: quem ignore, que um dos principios constituintes
estão marcadas as divisões, e subdivisões, e não se dá do espirito hUlIlano Ô a associação das idéas, pela
a confusão de que se falIou. qual uma, que é li principal, desperta a lembrança

O segundo ~entido em que se tomou a palav~a fed~- e uma serie de muitas outras, com longa processão
racão é escusado: é esse ramo pertencente a adml- de consequencias.
nistracão : estamos ventilando a constituição; Assim. quando se falIa em federação, excita-se o
qtl.ando ch13garmos a 65se lug~r, accrescente-se, o~ trem de factos historicos, antigos e modernos, e os
diminua-se ~ que s~ a~har J~st<?, e mesmo mals systemas políticos com elles connexos, de estados
conveniente as proVlnclas maIS distantes, o que até independentes, de iguaes ou ditferentes f6rmas de
não é novo porque ainda no antigo governo se governo, mas ligados com pactos e ajustes de reci
attendia m~is, ou menos ás distancias: por exem- proca defesa contra o inimigo commum.
pio: uns governadores concedião baixa aoS soldados Por esta rasão, ouvindo-se tal termo, logo se
outros não. .' _ recordão as confederações dos estados e príncipes

Ora se na constituição se trata de admimstraçao, da Grecia contra o Imperio de Troia;- a liga dos
se nós não estamos inhibidos de accrescentar _o Achêos; liga Anphictionica dos antigos tempos; a

.que convier para que éusarmos da palavra feder~çao liga Ariseatica da idade média; a confederacão dos
ãpplicada á 'administração, se semtal pal~vra eXIste, estados da Suissa; Hollanda America ele. •
e sempre existi0 administração? . c Quem em· seus sentidos poderá dizer, que as

Ninguem tem obrigação de .entender o~ termos provincias do Brasil tenhão direito á semelhantes
senão no sentido obvio, e natural; asSlm todos cónfederacões nas actuaes circumstancias? Poder-.
quando se diz-feãeração- entende~ estados, e se-hia consentir, que cada provincia, . cidade,
cidades livres, e independentes, e aqm. t!lmos que .viUa oualdêa, uSasse agora de seu particul,ar
apparecendo esta ;ealavra na. constltUlçao, todos, juizo, se lhe convinha, ou não, quebrar a união·
e cada umlhe unirlão as idéas !lUe}he corresponde~acclámada,' e se desviasse da unidade central do
sem se lembrarem, que BenJaIDm ~ estendeu_ a Impelio, fazendo entre si .confederações .parciaes
administração. e iríamos dar lugar a mterpretaçoes contra as outras, ou declarando-se adherentes' a()
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o S1\. ALENCAR: Não se ouvio ; porém mandou á
mesa o seguinte . . .

« ADDITAMENT9

• II A Ilresente.constituição não obrigará ás provin
CIas do Pará, RlO Negro e Maranhão, emquanto estas
não entrarem para a nossa communhão. Alencar. li
-Foi apoiado.. .

O SR. FlUNÇA.: - Eu apoiei o additamento do
Sr. Alencar, mas .. peço que fique adiado..Ambos
n6s concordamos em que deve ser respeltado o
direito daquellas provincias, que ainda se nos
não unirão, como são, Pará, Maranhão e Rio
Negro. Isto é incontestavel, e não póde entrar em
duvida; mas como a nossa constituição, ha de levar
seu tempo a discutir-se, e talvez quando estiver
concluida, já as mencionadas provincias achem-se
reunidas ao resto do Brasil; quero qua fique adiado
a additamento do Sr. Alencar, para quando se co
nhecer que elie já não é necessario, não ser preciso
alterar o artigo. Peç~ portanto que fique adiado até
esse tempo, e mando á mesa uma indicação a esse
respeito.

« INDICAÇÃO

« Requeiro o adiarncnte do additamento do
Sr. Alencar até a 230 discussão do presente pro
ject~ de. constituição, O deputado, França.»-
Apolada. . .

O SR. SILVA LISBOA: -Sr. presidente, é do
maior espanto semelhante .additamento, ainda que
parece plausivelo pretexto de abstracta justiça,
e do exemplo das bases da ~onstitução de Lisboa,
que se diz haver muito conciliado o Brasil pela decla
ração de que elIa não obrigaria a seus babitantes,
emquanto pelos respectivos deputados não se ,mani
festasse ser essa a vontade geral.

Mas quem não conhece qual foi a vista machi·
avelica, e afinal inutilidade de semelhante decla
ração? Se tal se fizesse, dar-se-hiaansa, e tentação
aos cabalistas daqueUas provincias para conside
rarem ter direito de se separarem das mais pro
víncias do Imperio, ou entrarem em intrigas, e
ie~eIações com o governo de Portugal, e outros
palZes. .
. Se isto lhe fosse livre, e podessem effectuar, serí.a
talvez inteiramente baldado tudo· quanto o Brasil
tem feito para a independencia, e integridade do
Imperio, attenta a importancia de taes provincias,
e os meios de fazer mal ás outras partes integrantes
do Imperio, vistos os seus grandes rios interiores,
que as cercão. Excitando-se-lhes phantasias dessa
falsa lilierdade,podião os intrigantes entrar ero
eroprezas temerarias, prete;x;tand~ distancia. da
séde do gov.erno imperial, sltuaçao geographica,
contrariedades de correntes, e monções das viagens
maritimas, etc. .

Se tal acontecesse, s6 não tendo o Imperio força,
deixaria o govern o de os trazer. cámo et {rreno, á
rasão, e á união. Não Corre de plano o exemplo
das Côrlesde Portugal, pela enorme differença dos
casos. O Brasil achava-se. elevado ao predicamento
de Reino: portanto. na convulsãopoliticapodia
seguir outrQ rumo de. Portugal; mas as provincias
de que se trata, ,não fazião Reino á.p.arte do Brasil,
e depois do geral ardente voto da maior .parte· das
outras provindas deste g"randetodo, não .só o
patríotismo, mas· o juramento dadó,'obstavão á
l.llutiIação de qualquer das suas partesintegran:
teso

governo de Portugal, ou de qualquer outro estado '!
PermUta-se-me fazer um quadro illustrativo dos
.argumentos do Sr. Ferreira França como pai de
familia.

Supponha-se ter eUe arranjado um systema de
.governo economico da sua caia, e até com au:rillio
e conselho de amigos de fóra, deIla mas que fosse
.desagradavel ao pequeno povo da sua mesma caza,
isto é, a seus filhos emancipados, famulos e libertos,
e estes não admiLtissem tal plano.

Se o Sr. Ferreira França, como cabeça da familia,
interpozesse o seu veto, mas contra elie clamassem
os que antes lhe erão subordinados, dizendo, com
as doutrinas da moda, que 'Veto é despotismo, e que
houverão povos antes de hav~rem reis; se. repli
.casse o Sr. Ferreira França, dizendo ser absurdo
haverem filhos antes de pais, e insistindo que o seu
plano era á beneficio geral da familia, e que assim
o entendião os amigos de fóra da caza, com quem
se havia aconselhado; recalcitrasse a familia,
dizendo não se dever admittir pessoas de fóra
.da caza. para arbitrios e serviços della, que isto
era injustica. e o mesmo que autorisar a aristo
~racig" e sêgunda camara: não ficaria o Sr: Ferreira
Franca admirado de tal politica domeetica, que
destrúiria toda a sua autoridade?

O autor de natureza deu á cada pai uma monar
chiaabsoluta sobre seus filhos e domesticos. Nenhum
chefe de caza sotrreria divisão de poderes. Todavia
é admissivel e justa esta divisão nos estados. Logo
nada vale o parallelo entre cazas, provincias, e
'nações.

A Bahia, minha patria cahio no erro de apos
tasia política, quando se declarou provincia de
Portugal, e so separou do governo central do Rio
de Janeiro: elIa foi victima do seu erro, e depois
reparou o mal com o reconhecimenio da necessidade
de sua união com as provincias que acclamarão
ao Imperador, e isto pura e simplesmente, sem
alguma condição federal.

Não póde portanto provincia alguma do Brasil
ter agora a liberdade de querer, ou não, adherir á
causa commum, nem pactear condições de
federação. -Do contrario, estaria no arbitrio de cada
uma, destruir e impossibilitar os etreitos do nosso
esforço politico para sustentar a independencia e
integridade do Impedo.

Ouvi dizer, que pelos principios da justiça, que
.é propria da constituição liberal, a qual não ?offre
o direito da forca, que é a arma do despotismo,
nenhuma pessoá ou provincia póde ser obrigada a
acceitar a constituiçã~, que esta as~embléa fize!) se
lhe parecer não conVlr aos seus mteresses. l~ada
póde haver de mais absurdo. Se se autorisasse tal
doutrina, seria vão o nosso trabalho e zelo pelo bem
geral.

Supponha-se, por exemplo, que esta assembléa
decretava a abolicão do trafico da escravatura de
Africa. Poderia a-Bahia, ou qualquer outra pro
vincia, rebeliar-se contra a decisão, e não ser esta
.executada com a força da lei, pelos .pretex.tos, que
infelizmente aquella· praça allegou, atroando a
Europa com a opposição ã abolição do ne~o trafico,
aliás reclamado pela justiça, e causa <1<1; huma
nidade,. que a Inglaterra e outraspotenclas tanto
promovião ? .'.

Concluo pois, votando contra a emenda ou addita
mento de que se trata, pois de maneira alguma póde
passar.
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i!;i Além de que parece-me prejulgada esta cau~ Examinei a vontade geral dos povos do :Brasil, e a
~~ela decisão prorima da assembléa, onde, quasl daquelles por onde particularmente fui nomeado e
f,';.nnanimemente, se omciou a~ goYer~o. de Sua ~a- achei que todos adoptarão, jurarão e estabelece;ão
~tgestade Imperial para que .nao .admlttisse. n~goCla- a fórma de governo monarchico-constitucional: exa
";.eào alguma com os co.mmlssanos q;ue Vlerao com mine.i mais o juramento.que aqui prestamos quando
o/bandeira parlamentana de EI-Rel de P?rtu.ga!, nos mstallamos, e achel nelie, se me não engano a
'·sem que apresentasse poderes, em que pnmerra- clausula e~ressa-sem admittir qualquer laca de

mente se reconhecesse a independencia, e integri- lllião, ou federação que se opponha, etc. - eiami
c-i!ade do Imperio do Brasil.. nei por fim a pà.1avra fcedus, que no systema poli
:i:i E constando do mappa geographlCo, e sendo re- tico nad~ menos é do que alliança de estados ami
;~nhecido pelas potencias! q~e o Bra~i! le~ jJor gos, mas mdependentes, epor consequencia envolve
'S-iiartes integrantes as proVInclas do Para, Rio Ne- uma f6rma de governo diversa do que os braSileiros
:2i"o e Maranhão, como se póde romper esse esqua- têm adoptado, e que juramos manter, como seus
~:1'ffrão cerrado dos territorios componentes desse delegados. (O Sr. presidente convidou o nobre ora
,,;~orpo gigantico, que, por singular maravilha, a na- dor para faUar sobre o adiamento do additamento
~ureza fez de uma peça inteiriça, com as suas por ser o objecto em discssão.) ,
#.:onhecidas extremas, até a~signaladaspor tratados, Pois bem, eu me volto sobre o additamento, e sua
,;JJ)ara .agora de ~á graça dizer-~e,.que ás tres ditas materia, e á este respeito digo ~e por ora tratamos
,'::vronncias ficara rese:rvado o duelto de se declara- de descrever o Impeno d<;> Brasil; e organisar a sua
~rem a favor, ou contra a int~~al união'! . constiLuição politica, a qual só ha de obrigar depois
- Mas este caso não póde eXIstIr. Occorrem-me aqm que fôr sanccionada, e jurada pelas provincias' em
duas regras de direito civil: quando se ~rata do consequencia não sei como possa ter lugar o a'ddi

. commodo do postbumo, já se presume nascIdo: e o tamento do Sr. Alencar sobre Pará e Maranhão
cque é contra-os bons costumes, deve~se crêr, que cujas provin~ias. ~ão ten~o ainda aqui seus repre~
nem o podemos fazer. sentantes, nao fica0 sugeltas ao pacto social só por

.. A libertaciio do Pará e Maranbão, e sua união ao estarem nelle mencionadas como territorio do Bra
ifImperio, sãó, por assim dizer, partos pr0xi.mos; já sil, mas sim pela adherencia que manifestarem ao
:suppomos terem nascido e.stes filb?s da pa~I?a rege.- mesmo pacto, e á constituição; por estes motivos o

:;;narada, e resta'nada do Jugo.lusltano. E lmpOSS1- adiamento é inutil, e conseguintemente o adiamento
':vel, nem por sombras, imagmar que os naturaes requerido, e sem'embargo deIle devemos concluir a

.
'..:. dessas .províncias sejão desertores .da honra brasi- discussão do artigo 20 com as provincias nelIe des-
~·leira. Póde-se apostar, que, de mil talvez um só criptas. .
1não haverá que não queira a sua união ao Imperio: O SR. FRANÇA: -:- O. Sr. Alencar apresentou
'.: por isso, poucos dissidentes se podem considerar uma emenda, que fOl apoIada, e que por isso mes
. como quantidades infinitesimas, ou infinitamen~e mo deveria entrar em discussão, até porque .ia
.... pequenas, que se devem despresar no calculo poh- fazer uma alteração. -
:tico. .

O SR. Souz,\ MELLO: - O additamento que o Que fiz eu? Propuz o adiamento da emenda l>ara
Sr. Alencar acaba de orrerecer, e o additamento cortar a discussão, e para que se tratasse delfa s6
accumulado do Sr. Souza França, é quem me qu~ndo chegasse a s1;la vez, em occasião opp'ortuna,

E di f 11 t· POlS agora, que se nao sabe ao certo qual e a von-
chama á campo. u não preten a a ar na ma ena tade ,dos p6vos daquelIas p!ovincias, não tem lugar;
que se acha em discussão. por dever confiar tudo e ate mesmo por economIsar tempo, pois não me
dos nobres membros que a tem desenv.olvido, e parece tão preciso tratar tambem duas vezes da tal
mesmo por não deslustrar tanta erudição com .meus emenda, como succederia sendo discutida agora e
fracos argumentos; entretanto que me levanteI, sou entrando na segunda discussão do projecto de co~-
obrigado á ~ocar os pon~os. _ . st"tui"'- o P s e ortan t f tI'

. Com eftelto, Sr. presIdente, d.uas sao as. materIas 1 ;,:a. a s p o o ar IgO a como esta, por-
que póde a emenda ser ociosa, ou superflua " e el·Sdelicadas á meu vêr, que têm apparecldo nesta. d di

' augu~ta ;ssembl~a a. qua~i cinco mezes .que se acha aqul porque pe i o a amento. .
installada: ~ prImeIra fOl sobre.o dest1D~ que n~s O SR. ALENCAR insistio em que fos~e já discutida
circumstanCI3S actuaes do BrasIl se deVIa dar as a sua emenda para ver se era approvada ou regei-

, tropas lusitanas apresadas em Pernambuco e Bahia, tada, por isso que ser adiada ou reprovada, valia
a êujo respeito euexpuz os .meus sentimentos na naqueIle caso uma e a mesma Cousa. . . . .
sessão de 30 de Agosto proxuno passado; porque Continuou falIando contra a idéa.de se obrigar as
quando se vencesse co~tra a !D:inh~ opinião (o que provincias 'lue ainda não estavão do mesmo accordo
não succedeu) que os ditos pnsIoneu'os fos~em .re- que nós, e disse, que se acaso não 'seobrigava a um
mettidos segredadamente para. os portos d Afnc~, homem, que é uma fracçãode povo e apenasoc
como se indicou, e não para LIsboa, com~ eu segm, cupa uma pequena porcão de terreno, a seguir esta
e se decidio. eu não queria que me fosse lIDputado, ou aquella opinião politica, e o mais que se lhe
se Portugal disposto á todo o genero de ataque~ ao fazia, era po-Io f6ra do lugar onde elIe recusava
Brasil rcmettesse tambem para Argel e outros palzes reconhecer certos arranjamentos, para tambem não
narbaros os brasilei:ros ~e lá tivesse retidos. g?:í.ar dos bensre~ultan~es da!luill9 mes:inoqueeIle

A segunda materIa dehca~a ~ _que me refiro é a: reprova, com m~llto maIS J:"~ao,.naoo se devia, ;llelIl
preseo te do art. 2°.da .constltuIçao na p.arte do ~e- pensar em. obngar povos mtelIos a faze!>causa
aeralislUo das provmclas, gue. sequer mtro~uzlr. commu.m. comno~co; e que :re,conhecendo-!5e em
Quvi aqui dizer que federaçao é uma mera alhança,Inós o. direIto quetmhamos e de.que.usamos,' quándo

e.amis.ade.
p
.1".oopna do.e.stado a.. l<tua.l.. das noss.as.prov.m-... no. s.. s.epar... aro.o.s. de Po.rtUgal.~ d.e.vl.a-se. ,r..e.co.nh.ecer.

cia~ do nosso linperió;m~ ~u sem entrarI!-a esco- esse m~smo direito nas m~ncion~das provindas,.
lha de governo, nem na attItude que o Brasll para o para UnIrem-se. a n6s, ,ou· deuarem. de ofazer, -se
futuro ha õe tomar, olho .Q. negocio por outro lado:gundo .lhes par~cessemais vantajoso; Ei 'c'oncluio:

• . . . '. I' . • . . • • '. • "•.' ", _; ." • ;":. " ~
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assim' « O que eu desejo, Sr. presídente, é qUe ap- contemplemos todàs as provincias já ligadas, porque
provando-se ou reprovando-se a minha emenda, se tal é de certo a sua vontade. • ,
faca conhecer aa<! povos, <tue se teve em vista res- _O SR. LOP;ES ~AMA: '- Eu.n~o sei qual é a coac
peItar seus direitos; ,quando pelo contrario ficando cao que se' lmpoe .ás provmclas do Maranhão e
isso adiado, s6 nós (e .mais ninguelll) sabemos a P.ará] quando nes~e projecto ,se diz, que são pro
causa de semelhante adiamento, e os povos talvez VInClas do ImperlO do BrasIl; !i'eria menoscabar
creiam. que neste augusto Tecinto é tido em pouca, aquellas secções importantes do nosso territono, se
monta 011 desconhecido aquillo que de direito lhes a~ segregassemos de no~sa assoc!ação politica pelo
compete.» vao escrupulo, e demasIado melindre, de'não. ata-

o SR. MUl'UZ TAVARES: -Quando outras razões carmos o direito, que, segllndo o illustre autor do
me não movessem a votar pelo additamento do additamento, aquellas provincias ,têm a se conser
Sr. Alencar, bastava o exemplo 'que sobre este varem separadas, ou unidas ao Brasil. Supponhamos
mesmo objecto, ,nos derão as Côrtes de Portugal, e ~e ellas .pretendem ter esse direito; eu digo que
que o íllustre preopinante aponta: vejamos o que amda asSIm não ha rasão 'sufficiente para entrarmos
fizerão a este respeito: depois de terem tomado uma agora nesta questão; visto que não se trata de:em
resolução sobre as bases da constituição portugueza, p;regar fo!ça alguma para obrigar aquellas provin
disserão, que nunca obrigarião o Brasil, porque não Clas a se mcorporarem ao nosso Imperio, mas tão
estavão ainda alli todos os seus representantes. s6mente de declarar quaes são as partes, em que

O primeirG passo foi este, e não nos ímportão por este se divide.
agora os seus procedimentos posteriores, dietados Se por fatalidade aquellas duas provincias des
pelo orgulho da mór parte dos membros daquellas sem occasião a seresta questão discutida, o
oortes. qu~ não espero, entã? deveriamos procllrar pelos

Ora, se elles fizerão isto quando contavão com o meIOS que a llrudencla aconselha, a sua reunião e
Brasil, quando nós compunhamos uma só família, h~~oni3. Tem-.se fallado aqui nos direitos das pro
quando não havião suspeitas de que não adheris- vmClas do Para e l\Iaranhão, como de duas poten
semos, como é que havemos nós agora querer que cias, do que resulta confusão de idéas. Quando se
as,provincias sejão obrigadas? (faUo daquellas que diz províncias, e~tende-se fracção, ou parte de uma
ainda não adberirão). Se o nosso proceder sempre naçao; logo conSIderando nós o Pará e Maranhão
franco e direito não fôr bastante para as trazer á duas provincias, como considera o illustre autor d~
concordia, não quero apesar disso que seja a for~a additamento, pois não lhes tirou este nome; se
que as obrigue e as faça ligar: antes desejo que se gue-se que ou hão de fazer parte de Portugal ou
offereça ao Pará e Maranhão todas as proporcões do Brásil ; no primeiro caso convém que as tofne
para se libertarem do jugo portuguez, e elias adhe- mos nossas no.q~e não acbaremo~ repugnancia da
riráõ á nossa causa. parte dos braSIlell"os, que as babltão; no segundo

Obriguemo-Ias pela força moral, e não pela força temos feito o nosso dever comprehendendo-as na
physica, e lhes faremos vêr que nem as queremos constituição brasileira. '
forçar, e nem mesmo deUas desconfiamos (apoiado). O argumento que deduzia um illustre preopi
O additamento pois deste modo, tem todo o lugar, nante do procedimento que o congresso de Portu
porque dizendo nós a nossa opinião... gal teve para com o Brasil, antes deste adherir ao
_ O SR. RODRIGUES DE CARVALHO: - Sr. presidente systema alli proclamado, não serve para o nosso

se eu consultasse só o que entendo diria, que ne- caso, porque o Pará e Maranhão, não é o mesmo a
nhuma provincia devia ser constrangida a unir-se a respeito do Brasil. que este era a respeito de Por
n6s; fallo das que ainda não entrarão no nosso tugal. Portanto opponbo-me não só ao additamento
pacto social, celebrado no momento da independen- como à sua materia.' '
cja, mas estou ligado á decisão, desta assembléa. O Sr•. MONTESUMA: - Como se trata do adia
Quando formamos o nosso juramento assentou-se, mento, direi o meu voto. Disse-se á pouco e com
que se não abriria mão da mais pequena porção de voz bastanteroente exclamatoria; que a assembléa
terreno brasileiro. protestara por uma acclamacã~f:al, que sustenta-

Os .honrados membros estarão disto lembrados, e ria a dignidade do Imperiõ, de que uma só
de que se asseverou que antes se daria até a ultima das partes que o compõe, ainda das mais pequenas
gota de'sangue, do que ceder deste juramento. Sei não se separa!i'se, ou deixasse de entrar na linha d~
bem que essa asseveração foi um impulso do nosso conductapelas outras approvada.
enthllsiasmopela causa da patria, mas é necessario Sr. presidente, eu quero interpretar as intencões
irmos coberentes coma resolucão. d'assembléa. dos illustres preopinantes desta assembléa que °en_
(Foi interrompido por ÍlmSr. dep·utado). Estou na tão assim exclamarão. Eu estou, que as intencões
ordem, não estou enganado,. recorde-se o Sr. depu- de todos. nãÓ forão nem podião ser, que nós temos
tado. Torno a dizer; não sou de opinião, .qu~ 'se direito de forçar uma provincia a entrar no pacto
obrigue a quem não contrahio, mas lembro a reso- social por outras contrahido.
lúcão d'asseIIibléa.. '.' ' ,Seria para pasmar, se ainda no seculo XIX se

Àlém disto, acho que. li declaração não é' precisa: proclamassem principios tão subversivos e oppos
estou persuadido, .que t.od.as as provi.nci.as querem a tos á justiça universal, essa lei' sagrada, que con
união do Imperio. Sabemos, que o Piil.uhy es~~ reu- stanteme.nte adverte o .homem da igualdade com
mdo~<F.Je o Maranhão at(Caxias, já venceu o ob- que 'a natllr8za. creára a especie h,~ana. ~
staculo 'que retardavà a ~xpressão de, s~us .des~ios, e . Assim, discorrê toda a gente, que tem dons dedos
e~ero~'quece4o ve~emos toda a pronncla em ter- d~ direita'publico, 011 mesmo quetem coração.
mos. dê se r~unir ~ m~,provincias do~perio.Porta,nto, nós devemos suppdr que, quando os
Portanro nãoponliamo!, uma. .clausula qile pelo me~ Srs.depútados assini fallárão, foi no caso da. des
1105 pa:r~cepôr '~ID. Auvida. a:;' i.nte:nçõ~s: d~,Ilossósümã,o forçâd.à~e.uma pr~yinéia que então devêra
irm~ós;' não façaJIlos essa InJuna a p:rovlD~as, que'mos prQteger; fOI no ca~o de guerra com Portugal.
tantopii'griãoporapertar comnoscó Qmésmo 'laço: e de querer este apossar-se de uma parte. do im-
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:perio recolonisal-a, escravisal-a; e nunca no caso· O.SR. MO~-n:SUMA:-Eu não fallo com intenção
.de q~erer uma província seguir outro n~rte e.ad~- de atacar ninguem.
[ptar p'l:íncipios differentes ~os que baseao as lDstl- O SR. COSTA BARRos:-Sr. presidente, eu fui de
'tuicões das outras (claro e que eu fallo das pro- parecer que se admittisse o ádiamento da ultima
::vincias que ainda se Dã? unirão.) Aquelias forão parte deste artigo, mas não posso consentir em
.' certamente as vistas dos 111ustres deputados, quan- outra qualquer alteracão feita nelle; para que é dei
(do disserão que dari~o a v~da e o s~llgue. para se xarmos isto para o futuro?
.''POrem em defeza da mtegndade do lmpeno contra Porque não ha de ficar decidido já ?
'~vsinimígos communs. Como é que puderão alguns dos Srs. deputados
7- Por ventura nós iremos com ferro e fogo devas- conceber que se faz coacção ás províncias do norte
";tar uma ou maís províncias dissidentes? Fóra de quando se conta com elIas para o nosso pacto so-
i:ínim tal entender: tremi de o ouvir! cial?
f Abrir guerra com aqueiles com quem fomos na~- Eu penso de outra maneira: a commissão quando
fcidos no mesmo lerritorio ! Não passem, Sr. presl- assím obrou foi sem duvida com as vistas de
~ dente, proposições tão sediciosas; cumpria que convidar estas provincias a quebrar mais depressa
, V. Ex. logo e logo chamasse á ordem. os seus ferros e desejarque elias entrassem igualmente
:- Disse-se que uma provincia não é nação: é parte logo no goso da nossa felicidade e que viessem aju-

da: nação. Nós devemos considerar duas cousas: dar-nos a defender os no~sos direitos; P, o mesmo
1-, o caso de estar a nação constituída; 2~, o in- que se dissessemos. cc Contamos comvosco porque
verso, isto é, o de estar-se constituindo. Naquelle vós não sois menos briosas que nós; vós não pre
caso alguns direito mais têm a maioria sobre a zaes menos a vossa liberdade; vós sois uma parte
parte; neste, porém, nenhuns. de nós, não de~areis de querer vêr-vos desatadas

Todos somos iguaes e até devemos suppõr-nos dessa cadêa vergonhosa da dependencia europêa. »
no estado da natureza, revestidos da plenitude de Se se não tivesse feito menção dessas provincias
nossos direitos. Ainda não tomos pacto de socia- neste artigo terião eUas, ao que me parece, razão
bilidade, ainda não somos nação no sentido poli- antes para queixar-se de nós e dirião então: cc Não
·tico e do direilo das gentes. fizestes caso de nós; excluiste-nos de vosso seio;
- Eu, que tenho direito para me desnaturalisar, se julgaste-nos indignas de vós, injuriaste-nos com
a constituicão do imperio fôr tal quo mo não agrade supposição de que abraçavamos voluntariamente o
como hei de negaI-o a uma provincia ou provin- captiveiro, que tinhamos menos amor que vós á
cias ? liberdade e portanto nada queremos comvosco,

nós faremos uma famillia separada e independente
. Como negarei a um povo a faculdade de procurar igualmente de vós; ide-vos, nós não vos pertence
'os meios da sua felicidade, sendo este o seu mais mos, nada tendes comnosco, não queremos saber
sagrado' dever? do vosso pacto social, não somos vossos irmãos,

Sr. presidente, é negocio da maior política, é ne- nada queremos comvosco, porque vós nada com
cessario que olhemos para aquellas provincias, nosco quizestes.ll
Pará e Maranhão como chave do imperio e que não A' vista, pois, do que tenho dito, voto, Sr. pre
vamos com proposições exageradas .e ~yrannicas sidente, que passe o artigo com o additamento do
quebrar os lacos que nos devem UDlr a todas as Sr. Alencar, proposto na ultima parte.
provincias do ímperio.

Queremos (saibão ellas, saiba o Brazil; saibão os O SR. SOUZA MELLO :-Sr. presidente, levanto-
novos d.O muno.do), queremos formar _do Brazil todo me para continuar á failar contra o additamento e
.r Ó d f começareí declarando que, do modo com que aqui
um SlmpetIO, mas por vonta e e nao por orça. seentortão as discussões é que nascem idéas peri-

Eu sou de parecer que nem mais uma palavra se gosas para as províncias e para a nossa situacào.
diga a este respeito. Nada de ferro e fogo, por isso Eu não sei qual é a razão porque se ha àl'.l aqui ela
apoio a emen:ia do Sr. Alencar. Resta-me agora mar que queremos obrigaras provincias á união á
fallar do adiamento pedido pelo Sr. França. ferro e fogo, eu nada sei onde está isto, quem tal
. Não posso ser da opinião de que se adie o addita- disse aqui, senhores?

-menta do Sr. Alencar; antes sigo a opinião eon- Qual é o artigo em discussão, qual é a sua epi-
traria:. v,ote-se hoje mesmo'graphe? . .

Aqui' lembrou um Sr. deputado que a consti- .' Trata-se meramente do territorio do imperio do
tuicão sofire duas discussões e levará por isso so- .Brazil, estamos descrevendoquaes são as suas pro.,.
.bejptempo; o adiament~ ·proposto é !Ilais um mo- _vindas; pois, haverá ,quem duvide que o Pará e Ma
.tiv.Q da demora. Em ultImo lugar -dIgO, que, de- ranhão se achãó incluidasno territorio do Brazil?
vendo este artigo vagar' por todo o Brazil, deve ser De certo ninguem; se, pois, este terdtorio é in
já decidido para que os-povos vejão as nossas .in- negavel, se esta descripção não é uma obrigacão·
tenções,· tanto maiS, quanto .neste aug~sto recmto á ferro e fogo, para que ,são estas idéas tão contra
.se disse que com ferro e fogo Iremos obngar a essas rias á todos os nossos desejos?
-provincias, - se .não quizerem as instituições que Continuemos em boa ordem ádisclltir a nossa.
adaptarmos. ~e ta ma~e~iaé pois de justiça appro- constituicão e na sua conclusão saberemos a quem,
vemol-a ~.se naO é, re]eltemol-a. _deve ellaJustamenteobrigar~ . - .

Permitta-se-medizel-o: não é airoso á assembléa .0 SR. NOGtffinu. DAGAMA:~Não p6de entrar ent
<Ídemorarresultadosquedão a saber o nosso sys;. duvida se as províncias do Maranhão, Pará e Rio,.
-tema., . '-Negro se comprehendem no territorio do Brazil: ·a

OS!I';MuNIZ T.-lVAREs:.-;.Eupeço~ Sr. pres~de~t~, .questão versa sobre dever-se. adiar este artig-o, ou
que ú 8r. deputad<> .declare qual- e esse prlOCIplO -nelle declarar-1'ieque t;les -províncias não ficão Sll::'
.ql1e lhe:pareceu ·caVllôsoe. ond~pretendemos nós jeitasao nosso pacto social, sendQpara isso neces-
qUe se levasse aquellas provinciasa ferro e fogo. saria a sua expressa e espontanea adhesãQ á· cau~a

35
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do impedo do Brazil, por ser principio de direitoI Não seria ÍS.to mostrar-lhes toda a nossa inditre
publico e universal que nenhuma povoação deve rença e o pouco apreco em que as reputamoi ?
ser nolentada a fazer parte de outra sociedade. N~o daríamos com este systema grande forca ao

J\ão estamos no caso de adoptarmos semelhante partido europ'êo, em prejuizo do partido braziíeiro
principio: separou-se a nação brazíleira e se fez in- que sem dUVIda ha nas ditas províncias? '
d:pendente da .outra par~e do velho mundo, ~ que -Voto, portanto, pelo artigo Como está redigido,
dantes p.ertencla; ° Brazil proclamou a sua mde- O SR. FRA"SCA:-A emenda do Sr. Alencar não
p.endencla e declarou a fórma de governo que que- exclue o Pará ê Maranhão de fazerem parte do im
IIa adaptar, _no~e.ro:do se~s representantes para perio do Brazil, nem nos priva de acudirmos aos
fazerem a constltulç,:O do ~p~no e sendo esta a nossos irmãos. O que quer o seu autor é e não
vontade geral da naça~ brazIlerra, deverem~s es- -passe o arti"'o tal como está. ' qu
quecer-nos na formaçao do nosso paçto SOCIal de O '" '. ...
alguma porção do territorio do Brazil, que inci- SR. NOGUEIRA DA G~A:- O que eu .dis~e fOI

'dentemente se ache occupado pelas armas lusi- que. se declara~se o .Para, M~anhao e Rio-Negro
tanas ? - - como parte do ImperlO do Brazil.

Devemos abandonar os nossos patricios ao furor O SR. ALENcAR:-Não se ouvio
e á? vinganças do 'partido eur..opêo, q.ue se!D duvida . O SR. MOl"TESUMA:-O objecto é de grande con
!era sutrocad.o o grl~~ da s~a tao .deseJa~a ~berda~e, sIderação e ~eve ficar adiado,. Não importa que
1Ddepen~encla- e umao ao Impeno brazilelro? Nao, gaste.mos maIS t",mpo. Antes ISSO do que dizer-se
sem dUVida. depOIS que fornos dem~siadamen!e precipitados.

Com que horror não devia ser olhada a nação Pro~ondo o ~r. preSIdente o adiamento, pedia o
brasileira, se, quando estava a Bahia, opprimida Sr. LUIZ IgnacIO a prorogação da discussão e veu
pelas tropas inimigas, não corressemos a soccorrel-a ceu-se que fosse prorogada.
por ,mar e terra? _ . _O SR. MON~ESUM.\:-Senhores, a minha opinião

Dlr-se-!la que nao estamo.s n,o mesmo .ca~o, ~lstO nao ,será a maIS certa; eu desejava bem que o fosse,
que a maIOr parte da pronncla da BahIa Já tmha porem farei a analyse de duas das proposicões do
adheri~o aO imp~rio d? Brazil e es~ava em luta com il.!ustre ~eplltado que acabou de falIar: l,,'é inju
o partIdo europeo e:Ilstente na CIdade e que por rlOSO deIxar de soccorrer á nossos irmãos brazi
isso ~OI~OS soccorrer com tropas ~es.ta e de outras leiros: 2" _a minoridade deve ceder á maioridade;
provlDclas e com a esquadra brazI1eIra. o façamos com o Maranhão o que fizemos com a

l\las isto por ventura não é o mesmo que acontece Bahia. . .
no Maranbão e no Parã? Emquanto á la, qUlzera e~ que o I11ustre depu-

Não temos já certeza de que uma muito consi- t~do declaras~e qual de nós dISse neste augu.sto _re
deravel parte da provincia do Maranhão declarou cmt?, !Iue nao soccorressemos aos nossos lrmaos
sua independencia de Portugal e união ao imperio hraZ11elros; pelo que posso lembrar-me declaro, que
do Brazil, achando-se a braços com as tropas lusi- nenh~m de nós avançou um tal abs.urdo.
tanas que estão de posse da cidade 'I Looo, como ta~t~. s~ cançou o IlJ.ustre deputado

N
- b 'd d d S L' em mostrar- ser lDJurIOSO o que nmgllem contra-
ao sa ~mos}, q,ue mesmo na Cl a e. e . u~z riou?

do 1\laranhao e <l: VIsta das b<l;y~netas lusltanas hana Para que assim nos havemos arr~dar da ordem e
uI? grande. partIdo de braz\lenos que atrozmente fio das discussões, emittindo opiniões alheias da
fOI extermInado para Portugal? questão controversa?
. Não vierão aqui ter emmi~sa.rios do ~ar.ã, soU- Senhores, digo com o digno deputado o Sr, Alen-

citando soccorro para os opprlmIdos brazilelros? car-vamos soccorrer aos nossos irmãos; vamos e
Seremos surdos aos gritos dos nossos patricios? vamos i.ã; se ~ d~ mister algum sacrificio façam(\l-o;
Não o devemos ser, nem será possivel. Lembre- eu sereI o prImeIro.

mo-nos destas provincias como partes do imperio M~s!,!ue tem ~occorros dados para a expulsão
do Brazil; digamo-lhes que estamos com os braços dos InImIgos d~ lIberdade dag:ll~ll~ porção consi
abertos para as recebermos como irmãs; voemos deravel do BrazIl com a constltUlçaO que esta as-
em soccorro dos brazileiros, que no· Pa rá e no Mara- sernb~éa decretar '1 -
nhão estão curvados debaixo do peso das armas lu- Alh .desempenhamos um dever de philantropia e
sitanas: isto não só é de rigorosa justica, mas até frat~~Dldade~ com aqueUe acto declaramos, que a
de maximo interesse para o imperio do lJrazil; lon- famlha dos !Iberaes .é uma s6,que a independencia
ge de nós a idéade um differente imperio nas pro- de uma naçao estã lIgada com .8 independencia de
vincias do Maranhão e Pará, a riqueza destas duas cada uma das suas p~rte.s: o maiS que de assim obrar
provincias. a vari,edade dos seus productos e a mul- mos pó~e r~sul~ar,é lDCltarmos a gratidão daquelles
tiplicidade de rios navegaveis, que dã.} facil accessonossos umaos a fazerem comnosco uma só familia,
'ás províncias centraes do imp3rio do Brazil, nos mostrando-lhes .llelo facto que da união provém a
devem decidir a que facamos todos os sácrificios e força e da desumao a fraqueza e mil vezes a desor
-voemos em soccorro dõs noSSOS patricios, que se d~rn e a anihilação do corpo social, falto daessen
acllão opprimidos para que jámaispossa acontecer mal robustez para sustentar-~e.
que venhão taes provincias'a não fazer parte do impe- Nunca, porem, se poderá dIzer que por irmos dar
rio brazileiro;e se muito' nos convém-assim pensar e ~occorros se segue, ou p?SS~ deduzir-seque vamos
pôr em pratica, como deixaremos. de fazer na nossa Já declarar áquellas pr~vlDClas, -que ficã(}.obrigadas
constituicão umàparticular menção destas tão iní-' a r~ceber o pacto SOCIal para o qual não concor'"
llortantes· provincias, contentando-nos .com dizer- rerao !l0m os -seus. representantes-;·'Ü que__ era tão
'lhes, que as receberemos como: partes .mtegrantes essenCIal para a valIdade do mesmo. " . ,
doimperio.brazileir6,'quando ellasdeclararem, que Um povo, senhores, não é servil; e estupidope
,qIlerem UD.lr-Se comnosco? o:' - .' . gulhal, que segue ás cegas o destino, que se lhe
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quer dar. Todos nós temo:; o. d}reito de aceitar'1~u clarem pelos seus legitimos representantes. Esta
deixar de aceit.a. a coustitmçao, !fue a assem]hea a minha opinião.
decretàr. Nós mesmos, que nos acbamo~ represen- O SR. VERGt:EIRO: -.á. emenda proposta pelo
tados de>ida, e legalmen~: quanto maIS aquellas 5r. Alencar é uma medida de prudencia, em que a
provincias que se não acha0 representadas: e o fun- politica vai a par d!l justiça. Differentes são os go
damento do que aviWl}O é g:u~ os ~pres':.nta.ntes de vemos representan.os, ou nacionaes, e os governos
uma nacão não tem arbItrlO, teIll razao; todo o despoticos: nestes emprega-se a força physica para
poder público arbitrario é nuno; .é despoticoi é a união, e obediencia; naquelles a força moral.
illecitimo. Concluo, que soccorramOS o Maranhao, Se nós fizermos ás pronncias, que ainda se não
e P~á; e que é injurioso não o fazer. declararão unidas á nós, a intimação de que se hão

Emquanto á 2"- questão eu já em out.ro 'meu dis- de unir, queirão, ou não queirão, é ameaçal-as com
curso mostrei que ~everamos fazer differe~ça de a forca, é darmos idéa de um governo despotico, e
uma nacão constitUlda, e de uma que se esta COil.- deste' modo enfraquecemos a unica arma de que
stituindó (o orador aqui fallou com muita rapidez devemos usar, e em que podemos confiar que é a
e vehemencia; por isso não se pôde acompanhar; opinião, ou força moral. .
porém falIou em axiomas; podendO se entender o Eu nenhum receio tenho que elIas em liberdade
sen-uinte). ... dei.'tem de unir-se á nós:neIlas ha a mesma forca de

'Não é facil combater um anoma e de lIIipronso repulsão a respeito de Portugal para separáI-as,
como quiz fazer o illustre depu~do; apezar de suas assim como separou as que já estão unidas; igual
luzes,forão bem patent.es os sophismas de que lançou mente não podemos desconhecer a grande força
mão, bem que ornados do pomposo est~lo decl~a- d'affinidade, que as impelle a unirem-se comnosco :
tario sempre perigoso em as ~ssero?leas, mas lD- a sua localidade, os mesmos habitos, os mesmos
fructuoso e irrisorio em casos IdentIcos, quando a· sotrrimentos anteriores, e relações de familia, tudo
verdade apparece em toda a luz. . concorre a unil-as comnosco; deixemos obrar estas

Trou.'te o illustre deput-:ldo o exemplo da ~hla; cousas sem perturbaI-as com a declaração d'uma
senhores, se é para man,darmos soc~orros na~ ne- injustica manifesta. Se nós lhe negamos o direito
cessita de e.x.emPlos; se e p~~a defin~r a questão~se de adherirem, ou não, lancamos por terra o direito
a constituirão obriga desde J1l ao Para, e lUaranhao, com que declaramos a nossa independencia. Adiar
antes dp. sêrem estas provincias aqui representadas esta questão seria dar a entender, ou fazer suspei
cumpre notar que os casos não são os mesmos; por tal' que a reservamos para a decidirmos não con
quanto o governo ma~do.u s?ccorros á Bah!a, qua~~o forme ás regras de justiça, mas como nos fizer mais
a maioridade da provmcJa tmha acclamaao a umao conta, segundo os acontecimentos, que occorrerem,
com as do Sul, adoptando em tudo! e por tudo os isto é, que decidiremos com justiça, ou injustiça,
principias nestas adaptados, e re_cebldos: o mes~o segundo nos convier uma, ou outra cousa. Remo
não tem acontecido no Maranhao. Poder-me-hao vamos de nós esta suspeita: por isso voto contra o
dizer; e como votas que mandemos ~occorros? ~es- additamento.
pondo que é fóra de toda a dUVIda, constltue Decidindo-s~ que a materia estava sufficiente
a chamada presumpção j-uris et jure! que aquelles mente discutida, o Sr. presidente propoz, se o ar
povos querem ser independentes, e h~r~s ;.que an- tigo passava com a emenda do Sr. Alencar, e ven
nuão por lançar fóra os seU.s crue~tos lDlmlgos !Das ceu-se que sim. Proposto pelo Sr. presidente o addi
não ha o mesmo gráo de certeza acerca dos artigos tamento do Sr. Ferreira França, não passou, e
constitucionaes. . igualmente não passou o additamento do Sr.

E' assim que eu penso, senhores; e mUlto me Alencar. .
honro de assim pensar. Supponhamos (caso semPEe O SR. COSTA BARROS: - Sr. presidente, é che
nerrado) que depois de independentes declaravélo gada a hora das indicações e eu tenho a fazer uma
fa~i1ia á parte: para então me reservo para dar a para que a assembléa a tome em consideração: é
minha opinião. geral o clamor em toda esta cidade pelo sem numero

Finalmente, senhores, o fact? .de. soccorrer: um de escravos fugidos: é igualmente constante qu\3
povo para a eXI?ul.são ~e seus. lD~l~OS! e _relI~te.- existem ajuntamentos a que chamão quilombos,
gração de seus ll1rOltos maufenvels nao Impoe OOrl- sendo um destes nas immediações de CatUDlby~ se
gação de obedecer ao que prestou o soccorro: gundo me disserão: não conheço uma só casa das

Por ventura a França soccorrendo a AJ.De~ca 1n- da minha amizade que não tenha escravos fugidos;
rrlezana sua questão com a 1ngl.aterra ~odia diZer-se e consta-me'que ha quilombos de 100, e até asse-·
goro direito de obrin-ar á Amenca a a optar as suas verão de 1000 escravos fugidos: é uma força .que
instituições.p~litic:S'lNão: ~ogo está demonstrada está engrossando ao pé da cidade, e que póde vir a
a minha.opmlan. B il dar cuidado: e é necessario tomar isto em conside:"

DemaIS, se~hores, lembremo-n~s, ~ue ~ ras ração: quando eu estava preso, mandou-se uma pa
declarou ter sldo uma das causas JusttficitlV:aj ~e trulha contra um destes quilombos; e ou fosse:im
sua separação d~ m~tropole, o ter es ~ ~glS i tO pericia de quem a dirigio; ou achassem, como pre
para elIe sem audlenCla d~ seus repr6s3~· 'f' eSi dO 'sumo uma forca com que não coiltavão, '0 certo é
corre impresso no m~nifesto de ~ dgoi o tO quéesta patruiba voltollenxovalhada com' alguns
anno passado. Como llemos eDcon. r. e .ren e -feridos. etc ..
. t I de· la a·c-o decretando o contrarIO acerca . .' ' .... : .' : .'
,uma a ~ r.a '" . Bem suppuz eu então, que tomando" maiS' serIas
do Maranhao e Para'! . ' d·d ... t .. d . I' ··t uffi'
, Se'amos, s~nhôres,.c4"cumspectos ne.sta materia.~e I as,.o. ~1D1S ~nom~ as~e ogo genes .:

pirá e· MaranhãO estão comprehendldosno de-. c~ente, qu,e com exacto coilheclmento des~es quI,
:~Jh ' fi m sdo imperio' são nossos irmãos; lombos acabas.se de uma vez com elles;. porem:n~dji
. ee, ;:;s IZ~eos~~ãoqueir'ão desligar de nós: "disto succedeu: eontento~-se com ~quella ~e~t~tlva
esp ,ra em ~anto ã constituicão, esta se lhes fará p.cou I?ala "R~trulha, e nao s.e cwdou ~alS msto:;
Eg{;::um; qesta os obrigará,'logoqlle as~im o de- IstO é macreâltavel, Sr. preSIdente. Vao engro~-
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sando e;tes conloios todos os dias e não se attende Idesassocego. Não sei que.se pos.."a offender o go
ás consequencias que delles podem resultar. verno :recebendo este officio-cumpre que elle in-

Peço portanto que se ~?e a? govern~ ~ dague e ~amine escrupulosamen:e o lu~ar)e a força
que faça promplamenl.e diligenCla de ~ngtlll' destes aJuntam.ento~ ;po~que pode at~ aco~t~ceÍ'
e;tes quilombos DOS quaes consta-me ate q'J.e sequ~ elle Ignore a e:nstenCla de alo"1lns; IS~ e, ms
achão alguns desertores armados,\) que parece ser trUlI-.o; e efie deve mandar uma força que seja capaz
verdade, porque receberão aquel!a patrulha comIde os acabar de todo.
uma guerra aberta, JlOrtanto requerro que ogoverno .Fallarão mais alguns Srs. deputados, e juIO'an
mánde Ullla fo~ça tal. que n~o fi~e de novo ~al- do-se a materia sufficientemente. discutida, pr~poz
tratada, e conSlga a total e:ttIncçao daquelles aJUD-, o Sr. presidente, se passava a indicação. - Passou.
WIlentOs. O SR. MOz.."TESUMA: - Eu já disse "qui em outra

.O SII.. COSTA B.\RROS, mandou para a Illesa a occasião que todos nós eramos fiscaes da fazenda
seguinte: publica; repito-.o hoje, e peco a attencão da assem-

«( L~DIC.-l.~O bléa. Senbores, parecia-me que uni balanco era
d mandado publicar, para que a nação soubesse quanto

« Propo~ho que se offieie ao g?vern.~ ~m este tem, e o em que gasta: simplices declaracões de
tomar medIdas promptas e energIcas, Ja, Ja, para a parcellas em grosso, não salisfazem o fim dos ba
extincção do quilombo denominado Guandú, na~ lanços; por tanto convém que estes senhores do
immediacões de Catumby.-Costa Barros.» -FOI tbesouro {lublico tenhão mais franqueza, não sejão
apoiada, é vencendo-se tambem a urgencia, fez-se tão lacomcos: guardem isso para outros dos seus
a segunda leitura. trabalhos, neste porém tenhão a maior clareza, e

O SR. VERGUEIRO: - Parece que o governo ha especificação; não se poupem ao trabalho. Ora de
de estar ao facto deste caso, em que já se tem falIado que serve apparecer nes~ balanço duas rezes biblio
~ é de suppõr que lhe desse a devida conside~acilo. theca publica em duas ordens de despezas sem se
,Assim, sem que primeiro tenha~os alguma lOfor~ declararem os objectos dcUas? Parece mysterio.
mação, por qualquer canal que seja, sou de parecer Eu cuido que não ha: mas é bom que todos cuidem
que não marquemos ao governo o qu~ elle deve o mesmo; e para isso convém mais clareza; nada de
fazer. despezas avulsas. Isto porém enada á vista das

Não acho bom deliberar sobre uma cous", som se famosas, e 6xtrllordinllrills deseezlls-Creados do
saber ao certo o estado dessa causa. Se me não Stlnhor D. João VI.-ereadas da Senhora Rainha de
engano, appareceu no Diario do Govern~ uma por~ Portugal- Diarias para as mesmas -Cavalhericas
tatia a esse respeito. Portanto eu entendo que não reaes-e tudo quanto ahi vai de real sem reaz"de
deva ser admitlida a indicação. Portugal; autes em guerra.

O SR. FRANÇA, disse, que sendo isto um Ill"tigo Quem, Sr. presidente, não se encherá de justa
de policia, devid-se suppõr que p~la co.mpelenle indignacão ao lêr taes parcellas! Nós a pagarmos
repartição se haviào dado as prOVidencias,. e que Os creaáos do rei de uma nação, com que estamos
acbando-se na assembléa o minIstro da políCIa, vão em guerra I
sabia porque razão se iria pedir informações ao go- Eu pensava, que todos eramosimperiaes; mas
vemo. Não acho bom (concluio o nobre deputado) não: uma parte é real! i\ào é isto zombar de nossos
estarmos a importunar o governo por qualqu~~ yotos, dos protestos do Brasil inteiro; dos seus ju
cousa, e torno a dizer, ~e é ~e pre~urolr que ~a ramentos?
tenhão sido dadas as prOVidencIas, pOIS nesta CI~ Ainda mais cresce a minha admiracào quando
dade ha policia. vejo que o ministro da respectIva reparliéão não deu

O SR. COSTA BARROS: - Contra factos não se conta dislo á assembléa; não consultou súa vontade,
art>"umenta: ninguem daVI_Oda da e~tencia de.stes e continuou no vergonhoso abuso de dar salarios,

6d al II e sustentar·os criados de D. João VI., suas cava-
quilombos; e o governo nao p e 19nor -os: e. e lheri.cas.,.e tudo o mais que am apparece Que mais
não póde informar da força delles: póde saber SIm •
e deve, que já os mandou explorar, que_os .sold~dos falta para continuarmos ã ser portuguezes !
que forão, voltarão maltratados, e que nao se CUIdou Não é debalde que muito se nota na administração
em.vingar esta injuria: vão-se augmentando todos de nossas finanças ; e em todas as suas partes; de-
os dias, e os senhores perdendo os seus escravos. balde esperava a nação que a fazenda publica não

S h fosse .gasta sem que se soubesse em ~e, tomando-se
O SII.. NOGUEIRA D.\. G.urA: - uppon .0; que o contas á todas as :repartições; mas nada disto se faz;

illustre preopinante está enganado. O 51tIO ~ nas aro está o.hospital militar onde se gaslão 5 contos
vertentes da Carioca. Quanto porém ao obJecto, de' réis mensaes, e mais de vez em quando uma di
acho-.o digno de toda a consideração. Não ha dia vida passiva, que apparece para ser paga, sem que
'em 'que não desappareção negros, e alguns até ~e- jámaisdêm 'contas; isto desde o tempo .de um
-vados contra sua vontade. O caso na verdade enge celebre Mamede até hoje; já se lhe dirigirão neste .
promptas providencias. '. . anO;) algumas portarias, mas tão friamente ql1e tudo
: O Sa. DIAS:-Srs., fujamos com o'maior cui· ficoupo mesmo estadG'; e á imitação deste é tudo
Aado de nos mettermos DO que não é da nossa com· o maIS.
pet~ncia: Is~õ é um objecto de poliei.a; ná? é mll:- , . Contarei .uma~anedocta ddhospitâl dest~côrte,
tena leglsla~w:a. Basta o que se tem dIto hOJe, aqUl,hapoucos dias fOI para eneum soldado de certo ba;..
'par..áe.. stim.. ' Ularo:'g.ovoem.o a: CUidoar nas causoas â.e.po~ ta.IMo,. não tardou.. m.uit.O,. 'e saio com uma nota..'
1iCia;.e,·~~·elle .tiver·a!gttn:la 'fal~a, 'que nó~eon~ 'que a. 'sua' ~oença. nãó er'adllSoc.ur~v~is. O capitão
:~...o.s.,entã..-. g, e,só.. então..0 da.remosa.sproVldenCIas. ~d~ _compa~hi.a.~(),s()ldado· mUI JUdi~losameut. epe
).!u~lrt.o.a l5to nao nos pertence~ .' 'dlO queoadniimstrador, ou enfermeIro do hOSpItal
:' .ÓrSJl. ..CosTA.·BAR~OS: -:-Ist<i é ~hjecto desum~a :lhe mandasse UDla·'tabell~ 'das m?lestias curaveis,
jmportancia: é preciso pôr estaCldad~.e1D,pacifi- .Para llIn so~dado; Sr; presId~nte,emelhor a IU?rte
cação porque de taes .cónloios' póde VIr ate Q seu que ser mandado para0 hOSpItal, tudopelodesleD!o,
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miseria, e porcaria, com que são tratados,. entre
tanto que o dinheiro desapparece..Sr. presIdente,
cumpre vigiarmos a fazenda pu~1ica, ~vez fos~e
este o primeiro fim de nossa reumao aqw. A naçao
já está cancada de delapidaçôes, e malversações.
Mando a rillnha indicaçãü sütre o balanço.

O SR. PREsmE!\"T.E :-Está dada a hora.
OSR. MoNIEStmA. :-QQandoeu principiei a fallar,

ainda não tinha dadoa hora, e em l{Uanto falla um
deputado não dá ahO!'a, vai a minha indicação
para a mesa, e fique adiada.

« INDIC.\.ÇÃO

« Proponho que se peção esclarecimentos ao go
verno sobre algUmas parcellas da despeza do ba
lanco do thesouro, do mez de Julho de 1823, que
São-: 1.0 Todas as pareellas ácerca dos creados e
creadas de D. João VI Rei de Portugal e da Rainha
daquelle Reino; 2.0 Sobre as reaes cavalhericas; 3.0

Sobre a . bibliotheca; 4.o Sobre as dianas ao
deputado ás Côrtes de Portugal por Angola.~O de
putado, Montesuma».

O SR• .ALENCAR representou, que havendo tantos
pareceres adiados, e de tantos dias,nunca chegava
a occasião de serem lidos, e para remediar isto
otrereçeu a seguinte

« INDICAÇÃO

« Proponho que não se lelão novos pareceres de
commissões, eltcepto algum muito urgente, em
quanto não se acabar de decidir os que estão já
adiados, tratando-se destes por suas antiguidades.
.Alencar».

Tanto esta, como a-indicação do Sr. Montesuma,
ficarão adiadas, por ter dado a hora.

O SR. Pro:SlDEJ.II"TE deu para ordem do dia: lo a pro
clamacão da assembléa aos povos deste Imperio, 20

discussão do projecto de constituição.
. Levantou-se a sessão ás duas horas e um quarto.
- Luiz Jose de Carvalho e Mello, secretario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉÀ

PAI!.A J()SÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS

ll1m. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti
tuintee legislativa do imperio: do Brazil manda
participar ao governo, que necessita lhe sejão-trans
inittidos todos os escla~ecim~ntos possiveis sobre a
federacão do Estado Clsplatmo,de que trata o ar
tigo :to do projecto. de constituição. O que V. ~.
levará ao conhecimento de Sua Magestade Imperlal.
Deus guarde a v.. Ex. Paco da assemblãa,. em 18 de
~tembro de 1823.-Joao Severianno Maciel da
Costa.o

PARA MANOEL n~lNTEO NOGUEIRA DA: GAMA

Illm. Exm. Sr.-A assembléa geral constitu
inte e legislativa do Imperio do :Brazil, appro
:vando· o parecer da commissão de; fazenda, ~obre o
;requerimento :doPadre .AntoDlo FrancIsc~ ~e
Sainpàio, procuradorgeralnestl!. cÔrte pela,proV1Dma
.de: Ceará Grande. em que· supplica-lhe s~ja ?-bo
nada na jUlltada fazenda: daqueUa.proVIDcla a
quantia: de 1:000S000!: que recebera (para as des
pezas das viagens de vUlua, e v~lta, beIP. CO[l1O para

sua sub~tencianesta cõrte, a cuja quantia ainda se
acha obngado, tem resolvido que a reierida junta
da fazenda approve, a mencionada despeza O que
V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Magestade
Imperial_ Deus guarde a V.Ex. Paco da assembléa
em 18 de Setembro de 1823.-ioão SlWcriannl>
Maciel da, Costa. \

PARA om:s!lO

lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio dú Brazil approvando
o parecer da commissão de fazenda. sobre o reque
rimento de D. Anna Josepha Nazareth e Lacerda,
viuva de José Ignacio de .Almeida sargento mór
reformado do regimento de infantaria de linha da
provincia de Santa Catharina, no qual, em attencão
a 46 annos de serviço do referido seu marido, avãn
çada idade, e probreza da supplicante, pede se lhe
conceda como remuneração dos mesmos servicos,
metade do soldo que vencia seu marido; tem' re
solvido, que depois de habilitada, como viuva, e de
justificara falta de.remuneração de taes serviços, se
conceda a esta VlUva o meio soldo, na fórma que
supplica. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
Sua Magestade Imperial. 'Deus guardo a V. Ex.
Paco da assembléa, em 18 de Setembro de 1823.
Joáo Seve-rianno ..Maciel da Costa.

PARA o MESMO

lllm. Exm. Sr.-A assombléa geral constituinto
e legislativa do Imperio do Brazil, tendo-lhe sido
P!"esen.te um J?lano otIerecido pelo capitüo Mllnoel
MonteIro de Pmho, em que expõe a decadencia em
que se acha a extraccão de diamantes, c meios de a
remediar; manda participar ao governo que neces
sita, que pela repartição do thesouropublico, lhe
seja transmitlido o requerimento e mais papeis con
cernentes áquella administração, com uma relacão
da quantidade de diamantes extrahidos nos ultimos
annos, e declaração da despeza annual, que com os
mesmos se faz, afim de que a commissão de fazenda~
á vista destas informações, possa dar o seu parecer
sobre o referido plano, como lhe foi ordenado. O
que V. R'l:. levará ao conhecimento de Sua Mages
tade Imperial. Deus guarde a V. Ex. Paco da as
sembléa, em 18 de Setembro de 1823.-1000 Se
verianno Maciill da, Costa.

Sessão em 20· de Setembro de :11823

PRESlDENClA DO SR. BARÃo DE SANTO AMARO

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, feZ-se a chamada, e acharão-se presentes
63, fal~ndo com causa os Srs. Andrada Macha
do, Rodrigues VelIoso, Pereira da. Cunha, Mar
tins Bastos, Gondin, Ribeiro de Rezende, Fran
cisco Carneiro, Andrada e. Silva, Pedreira Fer
raz, Nogueira da Gama, Ribeiro de Andrada, e
sem causa os Srs. Navarro de Abreu, Bispô Ca
pellão:-M6r, . Pinheiro: de . Oliveira, Carneiro da
Cnnha. .
~ O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente pelo Sr. secretario.D. Nune)
Eugenio, foi approvada:·

Forão á mesa as seguintes declarações de voto ~

. «1.~ DeCclaroque ná s~ssão ultima .vOtei pelo addi
.tamento do Sr~ Alencar .(ao art. 2" do projecto de
con?tituiçã.o) ,:salva a sua redacção.-Paula eSouz~
e Dias. »

36
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« EMENDA

ORDEJ.'l DO nu

o SR. F1\AJ.'iÇA : -A normaé aque traz o regimento
a respeito das memorias. .
. O SR. segundo ~cretario .foi encan-egado de
lDform~r sobre a direcçã.o que devia dar-se áquella
memona.

Entrou em discussão o projecto de proclamação
da assembléa aos povos do Brasil.

O SR. FERREIRA FR-~ÇA: -Euera de parecer que
se mandasse a proclamacão a outra commissão para
a redigir e emendar, •

O SR. COSTA AGUIAR: - E' para mim nova
semelhante proposta, com a qual jámais me con
formarei, até por ser injuriosa á commissão, ã que
ten~o a honra de pertencer; porque se a procla
maçao é boa, deve ser ap'provada, e se não estã
hem feita, deve então ser reprovada ou emendada
aqui pela assembléa, apresentando os Srs. deputa
dos as suas emendas, as quaes depois de apoiadas,
entra~ã? em discussão para afinal serem approvadas
ou reJeItadas.

E' isto o que o regimonto manda e é isto o que
constantemente se tem observado; e seria em ver
dade a cousa a mais extraordinaria 'possivel, se a
assembléa deixando de praticar o que sempre tem
cumprido, seguisse agora uma vereda diversa ácer
ca desta proclamação,' remettendo-a á uma com
missão para ser por ella emendada e revista, C6mo
tão celebremente pretende o Sr. Ferreira Franca.

Nem se diga que eu desejo inculcar a bondáde
da proclamação por haver sido assignada por mim
e pelos meus illustres collegas da constituicão;
porque nem foi feita por mim, nem por toda a côm
missão, mas sim por um honrado membro, a quem
foi enca:rregado semelhante trabalho, attenta a
qualidade da obra, que não podia ser ao mesmo
tempo feita por todos os membros. da commissão;
porque de outra maneira appareceria um todo pou
c~ li~ado e até enunciado com diversas dicções:
nao e portanto por este lado que tomei a defeza da
commissão, mas sim pela particularidade da pro
posta do illustre deputado o Sr. Ferreira Franca,
com a qual não posso conformar-me. •

O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-Ácho que em
lugar de se dizer na proclamação -a assembléa se
persuade,-diga-se-a commissão,-porque aquella
palavra parece que dá a entender que a assembléa
já dera o seu voto, ou que sanccionou este projecto,
por isso acho que se deve pÔr-commissão- em
lugar de -assembléa,- proponho portanto a emen
da que mando á mesa:

« 2." Declaro que na uitima sessão votei pelo
additamento do Sr. Alencar que-a presente cons
tituição não obriga ao Maranlião e Pará, emquanto
porseus deputados não declararem que querem adhe
rir ao systema do Imperio do Brasit- Henriques de
Rezende. ».

« Subscrevo~va a redacção, que deve ser a mesma
da letra do additamento. - Vergu.ei-ro.-FTanca.
Caldas. -Ferreira No&re.- Xavier de CarValho.
- Albuquerque. - Montesuma.-D. NunoEugenio
de Loeio.»

«3.a Declaro que na ultima sessão voteipeloaddita
mento ofierecido pelo Sr. Alencar, que diz- a pre
sente constituição não obrioaará ás provincias do
Pará e Maranhão. -Sala da assembléa, 20 Setembro
de 1823.-0 deputado Fortuna. »

O SR. ARAuJ'O Lm..-l. : - Sr. presidente: deve ser
rejeitado o additameto, objecto agora destas decla
rações de votos, não se conclua que a constituicâo
obriga ás provincias de que elle falia: sobre isto
ba direito particular, que manda observar o artigo
das bases da constituição de Portugal, que declara
s6 obrigar aquellas provincias, que declararem sua
vontade; e se me não engano, é a lei das eleições ou
outra que a explicou; e como esta não foi revogada,
~stã em pé a sua disposiciio : não se entenda pois,
que a regeicão daquelle ãdditamento envolve uma
obrigação rígorosa.

O SR. PRESIDENTE: -Queira o illustre deputado
mandar á mesa a sua declaração, para irmos con
formes.

O SR. ARAU.TO LulA. : - Dispense-me V. Ex. de o
fazer: não é preciso; aquella é a minha opinião, e
basta que os tachigraphos a escrevão.

O SR. COSTA AGUIAR :-Remetto para a mesa um
requerimento de José Baptista da Silva, cidadão pa
raense, em que expondo as razões que o trouxerão
a esta cidade, pede ao mesmo tempo o ser soccor
rido com algum dinheiro afim de poder oCCOrrer ás
suas precizões: creio que deve ser remettido para
a competente commissão de fazenda, para dar o seu
parecer, e então direi a este respeito o que julgar
conveniente, o q~e agora n~o faço, para não perder
tempo.-Remettldo á commlssão de fazenda.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu conla
de uma felicitação de José de Sá Bittencourt,
que a faz por si e pelo regimento de segunda
linha de infantaria da comarCa do Sabará, do qual é
chefe.-Foi recebida com particular agrado.

OmesmoSr. secretario deu conta das represen
tações das camaras das viUas de ,Queluz, S. João
d'EI-Rei, e Barbacena para a fundação de uma
universidade na J?roVincia de Minas-Geraes. - Re
mettidas á commlSsão de instrucção publica.
-. Leu-se aparticieação de molestia do Sr. depu- « Proponho que em lugar de se dizer .-.a assem
tado Rodrigues Velloso, e a assembléaficou intei- bléa se persuade ter satiSfeito a vossa expectacão
rada. ., com o presente projecto- se diga -a commissão

O SR. FERREIRA FRANçA;-;--Sr. president~, peço se persuad~, etc. e a as~embléa fará nelle as refor
licenca. Eu trago este papel, que me entregO)l. um mas que Julgar apropnadas.- Henriques de Re-
meu companheiro, onde se contém os seus pensa;' zende.»-Nãofoi apoiada. _. .
mentos sobre. a escola Medi~()-Cirurgica· da ci- O SR. VERGUEmO :-Sou de parecer que o pro
dade da Bahia. Se V. Ex.qw,zer, póde manda-lo jecto de proclamação volte.á mesma commissão,
buscar. . .... para que esta,aproveitandoalgumasiidéàs lem-

O SR. COSTA AGUIAR: - A assembléa deve rece- bradas. na discussão, faca as necessarias niudancas,
beresta memoria. ou apontamentos com especial pois I1aVerdllde·tem algumas expressões queÍlão
agrado, por isso que foi apresentada por um 81': de- devem passar. Tal é o a:ffirmar gue nós nos jlersua
}ll1tado ~a fórma d~ que se tem· praticado em outras ~imos satisraz~r .a_ex:pectação do povo com o pro
19uaes cucumstanClas. . Jecto da constltulÇao, quando nem nós nos pe1'sua:"
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assembléa apresenta um projecto, acho que não é
conforme e parece-me que a maior parte dos se
nhores estão nesta idéa: Par~ que havemos estar
gastando tempo com a discussao de um objecto que
parece escusado '1

Portanto, eu vou mandar á mesa uma emenda
suppressiva.

climos de tal, nem a -expectação do povo se satisfaz
com projectos.

Muitas expressões parecem mais d'uro orador da
commissão do que da assemblé{l.; quando s6 se deve
proclamar em n.ome desta.

Dã-se demasiada importancia ao projecto de con
stituicão, como se jã estivesse approvado, não sen
do eUe outra cousa mais do que a opinião de al
guns membros da commissão, visto qÜe alguns de-
clarãrão ser de parecer contrario. a: Proponho que se supprima a proc1amacão vis-

Quando trata do poder legislativo, limita-se a to ter apparecido o projecto de constituicão.:=Õ de
fallar das eleições, inculcando o plano _do projecto putado, Rodrigues de Carvalho. »-Apoíada.
que ainda não sabemos se ha de passar. O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-Quandoappare-

A' vista destas e outras observacões que se têm ceu a proclamação, eu logo disse que era escusada,
feito, parece melhor que o projeêto volte ã com- porém resolveu-se então o contrario.
missão para redigil-o de novo. O ~R. COSTA ~4.GUIAR :-Sx:. presidente, o que está

O SR. ARAulo LI3tA :-Todas as vezes que a as- venCIdo, venCIdo está; e e por isso que não póde
sembléa se declara a favor de uma opinião, ainda passar a opinião do Sr. Rodrigues de Carvalho, por
mesmo que não seja por meio de votacão, é ousadia que o contrario se decidio, se bem me lembro, em
em um deputado, Callar em sentido éontrario. sessão de 22 de Agosto, onde foi regeitada uma pro-

Eu, quiÇá estarei neste caso. O honrado membro posta f~ita no mesmo sentido de se escusar a pro
que primeiro fallou nesta materia, foi de voto se clamaçao, vencendo-se ao contrario que se devis
mandasse este projecto á outra commissão; contra proclamar aos povos: portanto para resolver-se
esta opinião foi o Sr. deputado que o seguiu e este ag~ra o contrario desta decisão, deve ser isto pelos
mereceu todos os applausos da assembléa, que p6- meIOS competentes, e não pelo simples enunciado
de-sejã antever como decidirá. de um Sr. deputado. Em vista do exposto, devendo

Isto, não obstante, não posso deixar de emittir subsistir a deliberação de proclamar-se aos povos
a minha opinião em uma materia tão delicada como do Brazil, parece-me que seria molhor, que todos
esta que tenho ouvido e que vai influir na opinião estes senhores, cujas luzes ou muito respeito, tives
dos povos. s~m antes o. trabalho de aprosentar uma proclama-

Declaro pois, que adopto a idea do Sr. deputado çao, concebida li seu modo e conforme suas idéas
Ferreira França; é justa, é razoavel, é fundada na do que gastarem o tempo em emendas, quo sendJ
natureza das cousas: o projecto deve ir li outra todas muito diversas do espirito, sentido e fins que
commissão. teve em vista o illustre membro, que li redigio, não

Sr. presidente, a assembléa encarregou á com- podem deixar semelhantes emendas de embrulhar e
missão de que sou membro o projecto que agora confundir a materia.
está em discussão; elIa escolheu d'entre os seus Este meio que eu lembro é decididamente muito
membros um, cujas luzes e talentos abonavão o mais conforme e até racionavel; porque poupava
bom exito deste trabalho, o qual sendo apresentado mos lanto tempo perdido, e a assembléa á vista de
foi adoptado pela commissão. Isto e um systema: tantos modelos, lançava mão do que julgava me
concebêrão-se as idéas geraes e entrou-se no seu lhor; de outro modo, Sr. presidente, só poderemos
â.esenvolvimento, a commissão está possuida des- ter a tal proclamação daqui á dous annos, menos se
tas idéas, já não p6de ter outras e por isso já não os honrados membros se limitaram simplesmente á.
p6de offerecer outro projecto. Querer emendar o algumas emendas, que não atacando a todo o com
que aUa apresentou, tambem não póde ser. plexo da proclamação, só sirvão de a esclarecer, ou

Este projecto é um systema e de tal natureza, accrescentar alguma cousa que não destrúa o seu
que, ou deve ser rejeitado todo, ou abracado; que- todo e uniformidade. - .
rer introduzir-lhe as idéas .lo Sr. deputado, é que- O SR~ ALENCAR :~Não se ouvio.
rer alterar o fio das idéas e mudar o estylo em O Sa. COSTA AGUIAR :-8r. presidente, o que aca-
cada linha: e eis a razão porque disse, quea opi- ba [de dizer o honrado deputado o Sr. Alencar não
nião _que defendo é fundada nu natureza das cousas. destró" por modo algum o que eu ponderei; e esta
- Estando, pois, a commissão na -impossibilidade assembléa duvida do que deixei expendido, consulte
de fazer outro projecto e sendo desarrazoado intro- a acta de 22 de Agosto, onde acharã decidido o que
-duzír emendas, sustento a opinião daquelle senhor, apontei. _ Sei.que nada é tão faei! como o esquecer
que lembrou-se de mandar este negocio para outra mo-nos daqUlUo, que não recommendamos á-memo
commissão. ria, e talvez seja esta a razão porque o-nobre preo- I

- Ora, eu vou lembrar UIna idéa que não é para pinante não estãcerto do vencido: entretanto eu-o
perder-se; muitos senhores têm feito suas. emendas esto!!, e felizmente ~inda conseryo l;lm pouco a m~
e realmente eu tenho gostado de ouvir, já pelo des- mona, e quem _dunda, deve prunell'ocertificar.;.se
'envolvimento de suas idéas, jã p8;loestylo a boa do facto. - ,
:enunciação danas; pois bem,. crie-se uma eommis- O SR. CA!lN~IRO DE CAMPos:-Eu não acho qu~ se
são -especial, commissão ad hoc, encarregada dested?v3; suppnmll' absolu,tax:nente ~ proclamação; ná()
trabalho; proponho que esta commissãoseja com-dnel co~~udo ~e va da maI!eIra com que eUase
posta -daqueUes: senhores -que offerecerão emendas. acha redigida:. N um go.verno lIvre, e representativO'

O SR.. -RODRIGUES- DE· CARVALHO· :-Agora que já_é sempre mUlto .convemente fallaraos povos, e mui-
àppareceu 'o projecto da cOIlstituição, que vai fazer, tas vezes até isto é indispensaveI: - - I -

,Sr. presidente, a proclamação 1.' Creio que eUa nem _Um semelhante governo, é ogoverno da razão,e
-preenche os fins que no principio se-teve em vista; nao o da cega v~ntade do despota; a opinião publi
além de que; fazer-se uma proclamação quando a ca lb,edeveservrr de bussolaj mas é pz:eciso que esta- .'., ...... .; ,:
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Seja- sã, ilão contaminada de erros: na .grande·falta eu Pedi a palavra para me oppõr a que eUa se im
em que nos achamos de escriptores, que tenhão to- primisse tal qual seu illustre autor a offerecen ; e
mado sobre si a importante tarefa deins~o povo, tendo então expendido as observações que por uma
enca:rreguemo-nos desta alta'emp~za. ~ós quees- simples leitura me occorrerão, cons~aui que ficasse
tamos aqui pela sua livre escolha; pesswmos a sua adiada, e posta sobre a mesa, para que cada um dos
confiança; mostremos-lhepois quaes são·~s ,seus di- illustres deputados a pudesse ler com atienção, e
reitos . até onde eUes chegão: demos-lhe ldeas cll- assim dar o seu voto quando se tratasse de sua ad
ras, e 'exactas a .este respeito; façamo~lh~ vêr:. q~e missão.
não só tem direitos, mas Lambem obngaçoes; .mdl- Hoje que espirou o termo. daqueUe adiamento, e
quemos-lhe asprincipaes, inspiremos-lhe uma Justa, que esta assembléa tem .de fazer sua a proclama
e bem fundada esperança do bom exito dos nossos ção,. exporei com mais precisão o que neUa me pa
trabalhos. rece, que deve de ser alterado ou ommittido. Assim

Sr. I!residente, na epocha actual é isto desumma entrarei na analyse da seguinte proposicão, que
urgencla: quando se tratou do projecto dos gover- primeiro se me apresenta como digna ae reparo
nos provisorios das pro'tincias, e~ me oppu.z ã nova «estavão divididos os ooderes antes da nossa re
organisacão destes governos, então mostrei que as união.» Não é assim, antes da nossa reunião tan
desordens das provincias, não procedião da f6rma too poder executivo, como o legislativo foi exerci
dos governos que as região, mas sim das opiniões do por uma s6 pessoa desde o momento, em que o
etToneas dos povos; bem que hoje já esteja persua- Brazil se desligou de Portugal, e annullou o pacto
dido .que grande parte destas desordens tambem social para .que havia concorrido por motivos que
nasce da maneira informe com que se organisarão nãO.DOS são estranhos. E' certo que os brazileiros
aquoUes governos, e por isso hei de vot.ar a favor do quando proclamarão a sua independencia, foi na
projecto, qUflndo se tratar d.a sua sl1~cçao; comt}ldo Iiypothese, de que havião ·de gosar da f6rma de go
a experienclll que tonho tido dopOls que enttc!l n.o verno monarchico constitucional, mas daqui não se
ministerio cada vez mais me convence da neceSSI- segue que os poderes ficassem logo divididos, por
dado de extirpar cc:t0s erros com .que se acha i~- que esta divisão s6 p6de existir depois que a nacão
buido o 'povo. Esta Idéa da soberania do povo, ahas delega em mais, do que em uma pessoa, o exercicio
verdadeira, quando so tO~ll o povo pola nflção,. quo dos poderes soberanos, o que com etreito se verifi
desvarios nÍlo tem produ~ldo pO,la sua m~l Jntelh~e~- cou quando seus representantes reunidos formarão
eia e applicação! Ha poucos dias recebi Uln OfIiCIO esta llssembléll, cUJa pessoa moral exerce o poder
da camara da cidade do Natal, dando parte de haver legislativo, que até o dia da, sua installação exercia
reprehendido o governo da provincia do Rio Grao- o choro da nação; e tanto e verdade que este poder
de do Norte, pedindo-lhe conta de D.lgum~s prisü~s era por eUe exercido, que em virtude de um seu
feitas por ordem do governo e porque assim pratl- decreto foi esta assemblea convocada. E' destituido
cou essa camara? Porque se persuade que repra- de principios o· argumento pelo qual se pretende
senta o povo daquella cidade; e seu term.o, e que mostrar lJ.ue antas da nossa reunião o chefe da na
este povo é soberano. Expressamente o disse outra cão não tlDha o poder legislativo, mas s6 o ~:s:ercicio
eamara, querendo lançar f6ra o vigario da sua fre- aeUe, porque é tambem s6 este exercicio que com
guezia, não obstante a sentença que n~Ua o manda- pete actualmente á esta assembléa, visto que o povo
Vil conservar. Tudo isto mostra mUlto bem a D'~- Dão aliena, e nem se despoja dos poderes soberanos,
cessidade de instruir o povo, e o quanto será prou- mas sim do seu exercicio, porque assim exige a con
coa uma proclamação desta augusta assembléa. servacâo da sociedade civil. E' portanto manifesta

Porém a que acabamos de ouvir, gosto que nella a ineiactidão da asserção que me propuz refutar.
se achem sabiamente expendid~s os ons pri.nc~p}os Passarei agora á outra não menos inexacta, se-
que servirão de base ao proJecto da constltulçaO? gundo meu entender: diz a proclamação: .
não preenche os fins a que nos .propomos,. nem e
conveniente que a asst:mbl~a Just~que Já um «A organisaç~o do poder executivo, o poder
projecto lI.ue lia de ser discutido, p~IS desta ma- activo por essenCla. »
neira vina de certo modo a profem uma reso- Aqui temos marcada uma qualidade especifica,
lução que não p~de tomar se~ão depois do mais com que o illustre autor da proclamação parece
serio exame. Sena um bom dISCurso para a com- querer distinguir entre os outros este poder, quan
missão da constituição justificar a sabedoria com do de todos eUes se p6de affirmar o mesmo.. Eu
que plenamente. correspondeu ~ eo~fi~~ça da assem- estou persuadido, de que cada um dos poderes
biéa mas não uma proclamaçao dmgJda ao povo politicos tem uma esphera de actividade, ou um
-em Ji.ome da assembléa. Tambem não approvo a espaco dentro do qual deve de encerrar-se a facul-
lembrança de ser a proclamação dirigida pela ~0J!l- dade'de obrar, e fóra do <tUal nã~ ha acgão. .
·Ínissão de constituição ;. porque II;ão é a .commlssao Todos est.es poderes .sao actlvo~ por essenCla,
(JUe deve.proclamar, éa assemblea que deve falIar porque o adJectlvo-actlvo-quer dizer o que obra,
-ãos seus constituintes. PortaIl.to. sou de parecer que ou tem a virtude de ob]:'ar; e se emprega em oppo~
aproclamacão deve voltar ácommissãO, para lhe -sicão a'passivo; ora ninguem dirá que o po.derle
dar uma nova f6rma.. . .. giSlativo .é passivo. Segundo o alt~ conc~lto que
.": O·SR~ COSTA BARROS ;-'-Creio que h~ mais um,a f OnDa.doillu~t~e autor da proclamaçao, m~ee!D
·razão além da que aPontOu oSr.Camerrode Cam- ma~enas pahtlcas, supponho que. a sua lDten~o
. s,e é qué o projecto não faUa aOS povos: a pro- "sena .affirmar,que ao pode! executivo convém maJor
~acão .é·que .'vai.mostrar~!hes quaes são os. seus; ·~elen~ade. em suas funcçoes. do. que· aos outros,
-direiiôs· Ei recommendar-lhes·que devem conservar- mas naoé.ISto-que·se .de.duz .de suas· palavras, que
se em kanquillidade, !3 por isso julgo-a muito. ne~ .6en~nesÚ!-,~e 0!Illttldas~ em nada se álteril ()
çessíiria~·· .. . ' .eífeJ,to.da pfO~lama.çao.. '.. .
- .' O' ·SR. Lo}'~ GAÍJA:-Qu811dq pela-prilneiia !ez : R~sta-me àittd!l fallar de um art~go que de ne:
.ouviler nesta assembléa li. presente- procllunaçao, 'cessidade de:ve 'ser-emendado, tal e o,que trata das
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l( EMENDA

. O SR. SILVA LiSBOA mandou outra emenda as
Slln concebida.

a EnE~'l>A

l( Proponho qu~ em a nova proclamação se omitta
qualquer exp~ssao que denote, ou de que se collija
q~e a assemblea approva proposições da proclama
ç~o, qu~ se referef!! a artigos do projecto, sobre que
amda Dao houve discussão.

l( Proponho que tambem se omittão os termo~
-faze_r- ter .f~ito mu;ito- e faltar no povo in:
strucça.0 e esptrlto p.ubhco.-José da Sih;a Lisboa. II

- ApOIada e posta a votação, foi approvada.
Propoz. o Sr. presidente, se a assembléa deferia

ao requer~m~uto d.c excusa que fazião os membros
da commlss~o.-l'ião foi geferido, c venceu-se que
a pr~cl~!I!ll~ao voltasse a mosma commissão de
constllulçao, para a redigir úe novo á vista das
omendas. '

SEGC~DA IlARTE DA OltOEM DO DIA
nis~u~:,~to do :lrtigo 3° do titulo 1° do projecto de

conslltull.:1l0.

O SI\. .\L~lElll.\ ~: ALlleQUEIIQL'E: - Proponho
qu~ so SUpPI'llIla. e~tl' terceiro artigo: tres são as
rasues, (111Ll .para Istu h'n.hu : priJ.lloiro porquo el1e é
uesnel:esSlll'lu: a nm.llllclll uo ulroitos não é causa
q~c SI' surpuuhn: all~da mesmo ue um ml'ntecapto
lIau s~ I~\JUC prcs';lllllr . que. queira reli unciar os
seus, dlrellus. Se Islo .u assml 11 respeilo de um
pa.rtl~ular; I)uanto mais a respeito UI.' uma naç[lO,
prlllclpalull'ntc I)uando se trata de direitos futuros?
i'\úo é preciso pois dizer que a nacào não renun
cia ~os seus direitos: isto cst[l entc'ndido sem quo
S~l dl~a. Segundo, _porq~c d'este protesto tüo posi
tiVO do que a na~ao nao renuncia ao uh'oito, que
possa ler a algum;:rs outras possessões, além das
cnumeradas no artq;o antecedente se pólio ar"lI-

t . , "
~on ar que renUIlCIll a quae~ ~u~ros direitos, por
ISSO que Julgando-so na constllulçao neccssarios os
protestos para cOIl.ser\'aç~o de úireitos, não se quiz
usar deste remedlO, senao em um caso. Terceiro
finalmente porque de uma prel'encão tão sin"ula:
se p6de suspeitar quo ha vistas occultas sobi'e al
gumas outras possessões, que agora se não reco
n~ecem como parte do territorio do Imperio: o que
nao !!le .p~rece decente; embora em alguma outra
c.onstltUlçao_se ~enha usado desta cautela por mo
tiVOS, que nao sao os nossos. Eu mando a minha
emenda.

« Proponho que se supprima o artigo 3.0 Albu
querque. »- Não foi apoiada.

O SR. LOPES GAMA: - Sr. presidente. não ha
gente na sala.

O Sf\. COSTA AGUIAR: - E' necessario contar
para ver se estão 52,. sem o que não póde haver
sessão na forma do que ultimamente se decidio.

O SR. ÁLlIIEIDA E ALBUQUERQUE: - Sr. presidente
peço que se proponha outra vez a minha emenda"
visto _que a primeira. votação não pódeser valios~
por nao se acbar então completa a assembléa . e as.
trez razões que apontei são mui fortes, e dign~s de
toda a consideração.

Lida outra vez a emenda do Sr. Albuquerque, e
posta ã votação, não foi apoiada.

O SR. MAIA; - Eu tambem proponho a suppres..
são do artigo 3°, mas por motivo mui differente,.

37

€leições. Que esta assembléa prometta, e asseguer
desde já aos povos o direito de eleger os seus repre
sentantes, conced'l; mas antecipadamente designar
o modo porque as eleições se hão de fazer, é no quo
não concordo, não porque eu não siga a opinião do
illustre autor da proclamação nesta parte, mas por
que não é a sua, e nem a minha opinião que deve
ser desenvolvida na proclamação.

Como pois a assembléa ainda não está certa do
que se ha de vencer a respeito do systema de elei
cões, basta prometter eleicões, sem dizermos que
êllas hão de ser directas, óu indirectas, desta sorte
a assembléa desempenhará o que promette.

A' vista do que tenho ponderado mando á mesa as
emendas que julgo convenientes.

II E3IENDA

« Proponho que voltando a proclamacão á com
missão se fação as seguintes supprossões.

II l.A Que não se diga, que os poderes politicos
se achavão divididos antes da reuniüo da asscm
bléa.

« 2. A Que so omiltão as palavrns.-Podcr acti\'Q
por essencia - quando se trata do poder exocu
tivo.

« 3.A Que não so promolta qual ha do ser o modo
das eleições.-O deputado, Lopes Gama. )J

Foram apoiadas a primeira e terceira parte, o re
geitou-se a segunda.

O SR. RODRIGUES DE C,I.\lV.\Lllo:-Acalwmoscorn
isto, Sr. presidente, V. Ex. proponha a qual COIll
missão deve ir a proclama~ão, e essa commissão
en,tào que aproveite as differentes reflexões qU'J so
têm feito. O mais é estarmos a gastar tempo inu
tilmente. Eu creio que deve ir iÍ mesma de consti
tuição.

O SR. VERGUEIRO :-Se os poderes estavão dividi
dos, é isso questão em que se não deve entrar. Em
su~~a podemos. di~er, que deixamos tudo á dis
cnpçao da commlssao.

O SR. LOPES GAMA :-0 illustre deputado disse
que os poderes estavão divididos de direito, mas eu
assevero que nem de direito nem de facto: é pre
cisa uma lei para se legislar.

Se fosse aqui adoptada a constituição de Portugal,
então entendia eu queestaváo divididos; mas procla
mando o Brazil a sua independencia, acho que só
pelo simples facto :ia instaUaçáo da assembléa, é
que ficarão os poderes. dividid?s, .'

Julgando-se a matena sufficIentemente dIscutIda,
o Sr. presidente poz á votação, se passava a procla
macão tal qual.-Não passou.

S·e teria lugar ser supprimida na conformidade
da emenda do Sr. Rodrigues de Carvalho.-Ven
ceu-se que não.

Se deveria passar a uma commissão, para a redi
gir de novo, aproveitando-se d.-as idéas emittidas na
assembléa.-Venceu-se que nao.

Propoz mais o Sr. presidente, Se passava a IA
parte da emenda do Sr. Lopes Gama.-Foi regei
tada.

Propo'l a 3a parte da mesma emenda, e foi ap
provada.

O SR, VERGUEIRO mandou para a mesa a seguinte.

« EMENDA

« Que não pareça que falla a commiss~o de con:
stituicão mas siin a assembléa. Verguetro. »-FOI
apoiada ~ approvada.
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possessões não comprenendidas no artigo segundo;
declaração esta tanto mais necessaria; quanto sem
elia ~vez se pudesse argumentar. que o Imperio do
Brasil sómente comprehendia as provincias enun
ciadas no referido artigo segundo.

Além disto nada é mais natural, e conforme á
h.?a ordem, do que ap-parecer esta mesma declara
çao logo depois daquelle artigo, e não acho em ver
dade razão alguma para bzermos da doutrina de
ambos um só artigo, que conteria então causas di
versas umas das outras, porque não hn affinidade
alguma entre a descrip~ão das provincias do Impe
rio., e a decl~ração que se faz: em vista do que
deiXO expendido, voto que passe este artigo terceiro
tal qual se acha redigido.

O Sn. VERGt:EIRO: - Esta emenda é de redacl'.âo:
~asse o artigo como está, e depois se rediiu"á·
Quando :,e redigir este projecto, diga-se, que pouco
mais, ou menos se accommodc esta doutrina no·
artigo antecedente. A emenda não se oppõe á
materia, e é só do redacr.iio. Já se disse que não
fosse supprimido; c depois se colligirá do melhor
modo possivel.

O Sn. AL)IEIDA E AtUVQl:EnQUE: - Eu apoio a
emenda do Sr. Maia, que é a minha mesma. Eu
fallei unicamente pelo proteslo, c digo quo é desne
cessaria. Nunca rl'nuncio no meu direito, nem é
preciso dize-lo: por isso digo que concorda em tudo
a emenda do Sr. Maia com a minha: portanto,
apoio.

O SR. MAIA: - Como poderá passar o artigo tal
como está, tenho que fazer algumas observações.
Parece-me que níto está bem exprimido, isto é,
para o futuro, o direito que podemos ter, não o po
demos renunciar: para isso nüo é pr.eciso protesto.

O SR. FnAsçA: - Isto é infinito, tanto para o
futuro, como para o presente: por isso não ha neces
sidade de emenda.

Julgando·se o artigo sufficientemento discutido,
perguntou o Sr. presidento â assembléa, se o ap
prov~va tal qual, c decidiu-se que sim. Ficarão
por consequencia prejudicadas todas as emendas a
eUo relativas.

Entrou em discussão o artigo 4.Q

O SR. SOUZA MELI.o: - Eu acho neste artigo 4°,
do modo porqlle se acha enunciado uma contradic
cão manifesta á douLrina do 2° artigo já vencido,euma falta, á que eu poderia chamar impolitica
segundo o estado actual do Brasil; a contradiccão
se descobre quando neste artigo se extingue, e' se
nega o titulo, e cathegoria de província ás parLes
componentes do Imporia, depois de estaremeUas
como taes reconhecidas, e declaradas no segundo
artigo que diz-comprehende as provincias etc.;
a· impolitica que eu considero como tal é a citada
abolição e extíncção do titulo de provincias .que as
nossas têm, e que podem e devem conservar qual
quer que seja a divisão de seus districtos para a boa
administração dos negociospublicos.

O Brasil de reino foi elevado á imperio, c.esta
elevação foi de certo fundada em alguma influencia
política, e não envolve mero esplendor nominal;
por consequencia ~ necessario guardarmos a mesma
proporção á respeito dasprovincias, conservando
lhes seus titulos e cathegorias que não influem
menos, e·cuja abolição os povos não olharãõ.sem
desar-;.-Portanto..partindo destes principios .mere,..
solvo a mandar á mesa uma emenda que tenha por.

tão sómeme em razão .de concisão, po!' ser esta
uma das qualidades mais necessarias em uma con
stítuicão; porém <JUero que a materia delle se annexe
ao artigo entecedente.

.A absoluta suppressão, que propoz o illtlStre
preopinante, não me parece justa. E' muito possi
"'VeI, que a nação brasileira· tenha direito a alguma
possessão, aqui não designada: e é preciso declarar
nella este direito, que já reconheceu esta assem
bléa quando não admittiu a segunda parte do ar
tigo l° em que se fixavão os limites do Imperio,
aUegando-se, que tinhamos ainda pendencias a
res~eitodeUes, que dependião de tratados.

No artigo antecedente declara-se.o que agora se
comprehende no territorio do Brasil; mas como
nós podemos ter direito a mais alguma cousa, e este
direito se não deve -perder; por isso logo que aqui
se faz expressa .menção das provincias do Pará,
Rio Negro, das ilhas de F'lrnando de Noronha. e
Trindade, e outras adjacentes, é 'preciso, para que
se não entenda uma renuncia tacita, declarar tam
bem expressamente, que o Brasil não renuncia aos
direitos que tem, porque aliás poderemos ficar pre
judicados.

Portanto a minha suppressão é do artigo, mas
não da materia, pois quero que concisamente seja
mencionada no artigo antecedente, da maneira que
proponho na emenda, que mando á mesa.

« EUENDA

" Proponho a suppressão do artigo terceiro, e
que a sua mataria resumidamente se addicione ao
artigo antecedente deste modo. De'p0is das pala
vras-e outros adjacentes-as malS possessões a
que a nação brasileira tenha direito.-Maia.»

O SR. HENIUQUES DE !U:ZEXDE: - Opponho-me
á suppressão por dous motivos ~ 1.0 Porque tendo-se
Tencido o artigo 2° como está, s6 com o adiamento
da segunda parte relativa a Montevidéo, nada mais
se lhe póde tirar nem accrescentar: 2.° Porque já a
assembléa reprovou a primeira emenda que suppri
mia. Portanto não se p6de já admittir a emenda do
Sr. Maia que de facto supprime ° artigo 3°, sup
posto não supprima a sua mataria.

O SR. FRANCA:-Esta rasão não conclue (apoiado):
eu não deixârei passar este principio, porque a
emenda do Sr. Maia é de redacção, e não prejudica
.a doutrina do artigo: diz sómente que deve fazer
parte do artigo antecedente.

Por consequencia, como aquella razão de modo
algum me parece justa, e se venceu que o artigo
não fosse supprimido; eu voto que passe tal qual
está, mas declaro que não é pelo que diz o Sr. Hen
tiques de Rezende, que é contra o que deve ser.

O S1I.. COSTA A\}UlA."1I. ~ -Sr~ presidente, não fal
larei sobre a emenda do Sr. Almeida e Albuquerque
porque não ioi apoiada; direi apenas alguma
~ousa sobre a·do Sr.·Maia, que não sendo suppres
siva quanto á doutrina do artigo, o é s6mente
quanto.á· ordem, e coUocação, por pretender trans
pôr para afim do artigo segundo a proposição
-enunciada neste artigo terceiro, de que agora tra
tamos.

ÉujUlgoqueó artigo deve passar tal qual está, e
-q~e auniã,o da .su~ doutrina, ao se~ndo, seria .ao
coíItrario falta: de ordem; eateconfusao dematerlas
porque uma CQusa é faiei." li deseripÇão do Imperio,
e ~outta:o decIarar,-se que a· naçãQ- brasileira não
r~ttn,cia";a'odireito, que·possa terá· aIgumas outras:
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«( O territorio do imperio será dividido em
vincias, comarcas, municipios e povoações.

(( AilDITAMENTO AO MESMO ARTIGO

fim cO~t'Var D,? <l:!'tigo o titulo,.e a certeza da ca- O SR. R~"1lox :-Sr. presidente, eu tinha pedid<J
thegorla ge proVlDClas, e é a seguInte: a palavra para offerecer uma emenda a este artiao

« EHEI\'H. . pOl1l?e ~m realidade estando o imperio dividido ~~
. provmclas, estas em comarcas, não me a"'radà

(\ Far-se-ha nas províncias do Imperio conve-l agora ~e mude o nome de provincia para com~ca :
niente divisão em comarcas, destas em di..c:trictos, e mas o I1lust:e deputado o S~. Vergueiro, que acaba
o mais do artigo até o fim. SO'ILza Mello. »- de falIar, nao só me prevemo com o que tem dito,
Apoiada. e com as ~men.dasque tem oft:erecido, mas mesmo
_O SlI.. VElI.GUEIRO :-Neste artigo divide-se o ter- levou ~alS adiante. as suas ldéas,. que todas me

ritorio do Bsasil em comarcas, o qne.não approvo; agradamo; e por ISSO eu as ?polel: ém cujos
OU se quer dar o nome de comarca 'ao queboje é tertJ;los fica sendo de~necessano. qu!3. eu orrereça
provincia, e nenhuma razão encontro para esta a mmha .en;tenda,.~e e menos extensna que a do
troca de nome, de que não resulta algum proveito: S~. VerguelrO, e e Igualmente superfluo que ~u re
DU se quer adoptar a divisão actual de comarcas p1~ os fundamentos que elle acaba de prodUZIr com
para que cada uma tenha o seu governo, no que mUlta clareza. Dou portanto lugar a que faliem
encontro grande inconveniente, por ter a maior outros Srs. deputados.
parte deIlas muito pouca populacão para sustentar O SR. fu~"RIQUES DE REZE~DE : - Este artigo vem
eesc governo. Portanto é o meú parecer que se desmantelar todo o edificio das provincias, que
consen"c a denominação de provincias sustentan- faz~m o espl~ndor, grandeza e magestade do im
do-se .'a ma divisão com as modificações de que perIO. ReduZIndo-as a pequenos governichos, fica
log~ fu1larei. sendo o Imperio do Brazil um apontoado de rodi-

No mesmo artigo se dividem as Comarcas em dis- lhas. Sr. presidente, é nccessario não nos illudir
trictos e ostes em termos. Eu adoptando a dh-isão mos. Nesta vasta extensão do imperio, que se conta
primeira om provincias subdividiria estas em co- por milhares de leguas, sendo as provincias sepa
marcas, municípios, o povoações. A palavra r~das ~m~s das outras por mat~as immensas e intran
comarca jll ('st[. do longo tempo adoptada; a palavra ~ltllVeJ.S, c de absoluta nocessldade para a força do
municipio tambem niío parecerá imllropria, o até lInpeno, que as pro'-incias, nos lugares onde estão
é conforme com os artigos deste proJecto, em que coHoca~a~, formem como centros, a quo se liguem
se fal1a em municipalidade. as subdlv1sões actuaes, que noUas ha, e que estes

Não quizera porém que as provincias fossem de- centros inteiramente ligados ao centro commum,
masiadamento grandes llem demasiadamente pe- formem a massa enorme e a força do imperio.
quenas; porque no lo c~so não se l;,?v.ern.ão bem, o Porque que vem a ser esses pequenos retJlhos de
p.óde a sua força dar melaS de OppOSIÇ~IO a força na- comarcas a que se quer reduzir as provincias? Vem
clOnal; no· 2° caso .a~gmc~ta-se conSIderavelmente a ser partes pequenas segregadas, independentes
a despeza da admIUlstracao, ~ ta~bem o nu~oro umas das outras, e por isso inteiramente fracas e
dos_ empregados, o que é mUlto dIgno de cons1de- incapazes de rClsistir (principalmente as da cosIa) a
raçao. . qualquer invasão ou ataque inimigo; pois em tal
_Por isso pare.ce.-ip-e que deve!ld~ t1rar .da popula- caso sous presidentes niío podem contar com a for

ça0 a base da dIVIsa0 das pr.ovmclas farIam~s .bem çosa e prompta cooperação das outras, que send(}
em adoptar um termo maX1mo, e outro mlDlmo, independentes, têm de tomar sua particular delibe
mettendo nesse calculo os .escravos pela te!ça parte ração, e mil outros inconvenientes; e então em tal
do seu numero; porque amda que eIles nao mere- distancia do cpu tro commum.
ção tanta consideração a ge~~e livre, porque não Voto pois pela emenda do Sr. Vergueiro, mesm(}
podem occupar ~mpregos ?lVIS, alguma merecem no que diz respeito a contar-se a escrayatura pell}
porque se occupao em se~ços, que na sua falta terço do seu numero, náo como cidadãos, mas coml}
serião feitos por homens hvres. braços, que fazem a origem da nossa maior riqueza,

O- SR. VERGUElRO, manàou para a mesa uma que é preciso entrar em linha de conta, provindo de
substiluicão e um additamento em cinco partes a homens·e não de cousas.
saber~ • O SR. FERNANDES PINHEIRO: - Era pára .mim

(( SDBSTITUIÇÃO AO ART. 4.° um axioma, que a discreta divisão do territorio é.
como o fecho da abobada do edificio social: della

pro- pende não só a mantenca da ordem publica, mas
ainda o interesse dos âdministrados: firme neste
priiIcipio,avaliareis, Srs., com· quanla admiraçã&
não vos ouviria clamar á pouco pela escrupulosa·

«( A província que tiver actualmente, ou no futuro conservacào dos limites actuaes das nossas pro-,
se eleyar a 400:000 almas, será sem demora dividi- vincias, .extremando, que nem mesmo se altere
da em duas. . e varie o appellido.de-provincias-porque seme-:

« A que tiver 200:000 almas, ou mais, não che- lhante passo influiria sem. duvida na tranquil-'
gandoa 400.:000,p6de ser dividida. _ li.dade dos povos, eabl'iria campo a desconfian~as~
- «A quet1vermenos de 200:000 almas, nao póde IClUmes. '. .. '

ser dividida~· ... - ' Tenho pesar de divergir inteiramente de táores-
,(C Os:escrav:os entrãoneste calculo pela terça parte peitav:eis. opinantes, mas persuado-me qúe faço

doseU:Dumero... ... "... recta Justiça ao bom senso dos meusconterraneos:
«~P6dê-ses\lpararpartada uma provlDCla, se~ a.- suppondo, que não. estribaráõ as .esperancas·de

tençãoao numero de. sua popula~o,para se UDIr a sua prosperidade. futura na subti! venerâcãoe,
outra,.seassim:conner.-VeTguetro.» .' idolatria por conflns,algunsdos quaes sãocôntes

·Foi apoiada a substituição e igualmente o addi- tados, mal conhecidos, e maldistinctos, e .que ainda
tamentoó· quando pela nova divisão não devess.e subrepujar:.:
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escapem como até aqui á ~ailancia e aos beneficios
do governo.

f? SR. ~: - E~ proponho a sup~s..c:ã\) deste
~go,. e ~ pela~o deduzida deste mesmo pro_
Jecto, 15to e, por nao ser a sua materia constitu
cional, ~"UI1do o que está expressado no tit., 15.
~. 267, onde se diz que é só constitucional \) que
diz respeito.,,:os limites, e attribuiçõesrespectivas dos'
poderes poliucos. e aos direitos politicos, e inditi
duaes.

Porque, não sendo a materia deste artigo de
sua natureza constitucional, está alla sugeita a ser
alterada pelas legislaturas ordinarias, como se
declara no art. 268; e parece-me que esta assem
blé31 deve ter to~a .a _economia ~m não multiplicar
artigos na constltmçao, que possao soffrer alterações,
como é este, em que se propõe uma materia sugeita
necessariamente â variac:;.ão das circumstancias da
povoação, e riqueza, que devemos esperar do pro
gressivo augmento do Brasil.

Por isso acho, que se deve supprimir o artigo,
tesen-ando-se a su.a....materia para se tratar em uma
lei regulamentar. c corto quo passou ° 20 art.
cuja materin do sua natureza nüo ô constitucional,
e podia omittir-se; porém ha grande dilTcronca
entro el1t', o osto art. 4.° O que so doclara no 20

art. nunca mais so podera alterar om algUll1l1
legislatura; porque só contém 11 onuncinçiio do que
aClualmente so comprohendo no tl'rritorio da
Brasil, ao tempo, em que so constituin; pelo
contrario porém 11 divisão política, que fisormos
agora deste territorio, ainda que seja accom
modada ao estado prezente, .póâc, e ha de ter
as a.lteracões convenientes, segundo as circums
tancias o'forem c:igindo no futuro, á proEorção
gue crescerem a população, e riqueza do Brasil.
Portanto torno a dizer que se supprimll este
artigo, e se deixe a sua mataria para lei regula-
mentar, .

O SR. DEPUTADO MAIA mandou para a meza uma
emenda tendente á suppressão da segunda base da
divisão, de que falIa o artigo, e foi apoiada.

O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE: - Eu pouco tenho
que dizer, porque as minhas idéas já forão quasi
todas emittidas. Este artigo, assim como está,
não me parece que envolva tanta difliculdade. O
art, 2° conservou a divisão do territorio do
Imperio em provincias : agora faz-se a subdivisão
em comarcas, districtos) e termos. Comtudo para
que não pareça que por este 4° art. se quer destruir
a divisão em provincias (o que não me parece ser da
intenção' dos nobres autores do projecto) será
bom que, em lugar de se dizer-Jar-se-ha do terri
torio do Imperio:.-se diga - far-se-ha das provín
cias, etc.

Emquanto ao additamento offerecido pelo SI'. Ver
guelro, não o julgo rasoave!. Nós sabemosque o
augmento da populacão não depende da extensão
do territorio: da facÍlidade dos meios de subsistir ;
da bondade dos climas; e· de outras cousas seme
lhantes é que elia recebe o seu augmento.

Ora se de uma provincia, pequena em territorio,
mas susceptivel de gra~~e augmento de popula~o
em 'razão da sua fertilidade, do seu commerclO,
da sua policia etc. se fôr fazendo novas divisões,
logo que chegar a 200:000 almas; teremos uma
infinidade deprovinciasinhas, que,' não mereceráõ
o nome. Por consequencia digo que é melhor atten- ,

a'tudo a consideração de uma melhor e mais bem
€ntendida conyeniencia na administração, bastaria
~ incitar-nos á uma nova organL<:açã\) o extin
guirmos PQr este modo os vestigios de monumentos
gothicos de feudalismo, dessa desigual partilha,
com o titulo de capitanias, que do e~tensissimo

littoral do '8rasilfizerào os reis de Portugal por varios
donatarios seus .alidos: planta e::totica, que mal
ringou em o nosso terreno.

Propugna-se pela conservação ~a deno~n~ção
de - proYincias-: O que auel' dizer proVlDClas?
significa radicalmente-pai: conquistado-, arras
ta naturalmente as idéas de sugeição em que
os romanos tinhào $uas pronncias da Lusitania, das
Hespanbas, das Gallias, e da Germania.

E o nobre opinante que me precedeu, o Sr. França
de certo modo concordou, quando avançou q'le o
Brasil logo ~stremecera qUaJ;ldo desconfio~l q':1e Por
tugal o quena tornar a reduzU' a uma pronncla. sua,
reconhecendo nesse nome algu.ma causa do OdlOZO :
emfim já bem o disse um politico famigerado dos
nossos dias o conde Lanjuio ais nas suas vistas po
lilicas sobre a constituição de Hespanha que
provincia era palavra que mal cabia em uma
constituicão livre: portanto sustento, o louvo a
illustrc éommissão quo aportuguezou o preferia
o synonimo comarca para designar o circulo ou
di\'isão territorial do primeira ordem; (l nem se
ohjecte que \)&!o nppcUido traz comsigo noção
acanhada. porque comarca tão colossal con~eci cu,
ainda ate a bem pouco tl'mpo, que abrangIa con
junctamento as provincias de S, Pedro, e de
S. Catbarina.

Porém o fito principal para que eu pedi a palavra,
foi para chamar a attençào da assembléa com
algumas ponde~aç_ões sobre as du~s, ~azes e!D que
a sabia commlssao assenta a diVisa0 terrItorIal,
parecendo-me quo por ora não deverá entrar em
contemplnção- a Igualda~e ,de populaçào.- Pre
vejo os ll.l'gum.entos fortl,s~lmos, com que ~e
impuguariio ; sei que publiClstas recommendavels
ate dão a preferoncia á baze da população, pelas
razões de que as constituições são formadas para
os homens, e não para as couzas, e de que sflndo
só elies objecto das leis, sobre o seu numerO' é que
se devem regular as divisões do Imperio ; sei que a
essa baze ajuntão os elementos da riqueza, e ~a
industria : mas al,ém ,de ,CI,ue, estes elementos sao
precarios, e s~gelto~ a VlC':Ssltudes, pelas c;!~es a
população vana, a mdustrIa augmenta ou,dIminue,
a cultura prospera ou decahe, o commerclO se ex
tende ou coarcta: são theorias adaptadas á paizes
já avançados em habitantes e em civi~~a9ão, e não
ao Brasil tocando apenas a sua vU'lhdade, sem
p,opulação proporcionalmente espalhada pela sua
vasta superficie: portanto receando os embaraços,
que podem occorrer na pratica de se exigirem e
4ecretarem por um artigo constitucional, para
diviliào do territorio do Imperio, 'simultaneamente
os dous elementos- de limites naturaes-e de
ígualdade de população - proponho que por ora se
snpprima'este segundo, pois que não se me an
1óllia inéonvemente de ter-se' em attenção só o
priIriWõ qüeé m~s facil de ,realisar, unico apx:o-

,:p'tiadO'ãSncissas Cll'cumstanclas" e tempo, e cUjas
di~Sões'desde jã assignaladaspor limites fixos, e
wâiíá'veis ir;'se,:,bãoe~chendo"le gradualmente
,.augmentandO'eIIfpovo~ção, sem 'que os' a~minis
'triidosjio(cauzacdaS d1StaDcias desproporCionadas
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der antes aos limites naturaes, e ã. outras cireums- erear ~temente '-illa. na.quelle jnl..~do J.l?l'que
tancias locaes. do que á populü.~o. ~le 50 sem. a~t€'ll& parte de fregue.tia pode. ser

O 81\. ARA.uJO Lun. l\~o se Quviu. O illustre '-illa. que .para ISSO tem llQpula.C:~Q sufllciente, e no
deputado apresentou a seguinte de,pOls ent..i.o que se fi~~ " a.s leis regulallll'ntaI\'s.

« ~"1)A. un~~lhe-~a aquelle ~a~vl portanto conht'Cendõ'
eu a Dece5$ldade ~e~ quantll antes uma ,.ma.

(t Proponho lo : a suppressão'das pala\I'a.s- des- naqnelle lugar ~or.1SSO "oto nesta parll:! COntra o
tas em districtos -1)01' diante: e em 20' lugar - A parecer da tommls..',:I.\O.
di\i~O das pronnclas ~erã regulada por uma lei.- !:mquanto ao que diz respeito ao rommalldllr.lt'
ArauJo L,ma.ll -ApOlada. mlht~r nada tl'llh? a ~i%er, porque dl'hl) \i COl1:>i-
, Por ser chegada a hora dos p..ueceres, ficou adiada del'a~~o da assembll'a. nsto est..'U" eu persnadidQ l]Ul'
a discussão do artigo. aqup.da .comarc~ devQ SE.'l' uma ~ro"incia $~p:\tad",

O SR. RlBEI1\O DE CUIPOs:-Sr. preside.!lte. num- e para l~O.tt:abalha~i quanto 1M po.,<>lYl:'l. ~)ra t'lll
do li mesa dous diplomas de dous Sr::;.. depulaaos d~ (/.uanto ~o Jtm: dI:' fora que p('de para a ",' iHa clt'
proYlncia do Cearã, Jose Joaqllim Xa\'ier Sobreira, Flore~ nao tem razào alguma n iHustN commissao
e Manoel Ribeiro Bessa de Bollanda Cnvalc..1.nti em d.lZer que a constituiçil0 dará noya f6rma n c..~l'
que se achão nesta Côrte promptos para \"ire~l respeito.
tomar assento nesta assembé3; e como nllo ti- Sr. presidente, torno a ditor que aqut.'lln YiHa
"assem vindo hoje nenhuns dos membros da com- tem $rnnd~ ncccssidadl' de Ulll juil do fUra MrJdll
missão dos podores para onde de\'em ser romettidos c pOrlSSO julgo este negodo dl' lIluita ur··cucia l'll\~
os ditos diplomns. requeiro a V. Ex. h{lja do nOlUcar bora dê a constituiçào nlwn rÓrUla I\l':>~ urd~lll de
uma commissão interma para tomar c.onhecimonto cous~s,.os po\'os qucrem antes um3 pro\"idl'llcia
dos me>ncionndos diplomns, para que qunul~ (lutes pro.'·l:>orm. do que sofTrel"Om . um nml pro"i
vonhilo os ditos deputndos tomar pnrte> nos nossos sorlO; portanto vot~ lambem Ilt~stn parto l'Ol\tra
trnbalhos.-:Hcmottidos á commissilo de pllderes. o parecer da cOlllml:>silo. e nppfl)\'O till> slÍlllt:'lltt' a

O Sll. ALENCAR: - Sr. presillonto, {! Ilocl'ssnrio parto et!l que concede fazeNo '"il1a !lO jul'·ado dl'
agora decidir os pnrccores adiados: Na "crdado o Cabrobo. c julgado no nrr<lial do Eu\. c=-

maior mal que pUde haver parn um parecor é O Sl\: FRA~~,\:-Dcsojnvn sabor 5l' pr(lcedt'u in-
J}Cilr adiado, porque entilo. nunca mais se flllln furmarao dogo\'erno pnrn SI) dnr cste parecer,
noUo. O SIl. SECl\ETAnto l"EnN.'~DES }IINIlEIIIO: - Nilo

O Sr. presidonto propôz ti nssemblúll so se deviuo consta.
ler os pareceres adindos, "isto nuo haver outros; . O Sl\. F_~Il.\~ÇA : -Pois ('\1 quizl'rn que se pl'dis';.l'
decidindo-so quo sim, passou-so no mais imtigo f
donos, que era o da commissllo do osta tisticll, sobro lU ormnçuo ao governo, porquo, como lUl\'ClllOS tio
a proposla do Sr. dilputado Hibeiro de Cnmpos: A (azer /lma lei qu~ tr'1tll..de Cl'oo.r um.! l'il/'1, sem ter
commissão era de parecer. os dndos nocí'ssal"los? Digo portanlo quo so rellll'\ta

« 1 o Que o julgudo de Cabrobó, polo estado da ao goY~rno ~ indicarllO do Sr. deputado. o quo Sl~
sua povoajüo, está nas circumslanclas do SOl' ori- lho peçao as lIIformnçi)cs necessaria:> pal'u podor-se'

fazor uma lei que crie mais algulllas "illas nos lu-gido em vi lu. d . f t~
« 2.0 Quo nestas circumstancias não ostá o outro garos on o conYllnlC'nle Or. L.U mando li ZUOS/l U/lla

julgado de 'facnratú. emenda a esse respeito
«3.° Quo Dão acha inconvoniente em se declarar « mIEND,l

julgado li. povoação de Exú.
« 4.° Que a creação do commandante militar, e (( Proponho quo se peçüo informacllos ao go\"crno

de um juiz de fóra na Villa de Flores pôde ser l'e- sobre a indicaçllo. afim de se podOr crellr n villa
servada para a epocha da publicação da consti- ou \'iIlas_ que fur conveniente por moio de uma lei
tuiçàoll. de crcaçao, que cumpre haver no caso.-O depu-

O SR. RIBEIRO DE CMJPOS : -Conformo-me em tado, Frallçall.- NilO foi apoiadR.
parte com o parecer da illustre commissão e oppo- O SR. SOUZA E l\IELLO OffereCl'l1 tambem l\ seguinte
nho-me em parte. Sr. presidente, eu já aqui expuz emenda '

. o estado actua.l de desgraça em que se acha a minha « EMENDA
comarca, e fiz ver que onnico meio que havia pre-
sentemente para obstar alli tantas bal'baddades, « Proponho que o projecto entre competente
era crearem-se naquelles sertões algumas nutori- mente em discussões para as emendas,. e alterações
dades, e por isso. requeri que se creassem algumas convenientes. visto quo alie já foi declarado urgente.
"illas, e apontei para isso aquelles lugares de que e a commissão não o destroe.- Sou::a Mello» -,
tinha mais conhecimento, e os que achava capazes Apoiada.· '
tanto pela sua lO'calidade, como pela sua população O SR.•l\:IONTEsu;M<': -:- .Eu cuido, Sr. presidente,
dos quaes um delles foi o julgado Tacaratú, o qual que se nao deverIa erigIr qualquer povoação om
diz aillustre commissão que por ora não deve. ser vma. sem que se conhecesse se estava em circums
viUa em razão deter parte de sua população na pro- taneias disso porque em regra geral sempre <le taes
vincia das Alagoas. Sr. presidente é certo que o des.me~brações r.esultallcar .prejudicaao·o terri
julgado de Tacaratútem uma parte.de suafregue- tono d. o~de ~e t~ou_a nova vllla. Achava por issO'
zia na provincia das Alagoas. e que esta parte deve convemente amdlCaçao do 8r.França, como porêm1
por necessidade :ti.car para o termo de Tacaratú em não. foi apoiada, acbo, que não póde haver incon
l'azão de ficar em' distancia de mais de sessenta le- vemente algum em decretar a assembléa,: que· ~

- guas da ~pital das Alagoas. epor isso é am ofócevilla, o~ cidade a <{ue pertencia esta povoação,que
. de quantos máos íasejos ha naquelles sertões, porém .. quer passaI' a ser vllla, informe á 'secretaria sobre ()

Sr. presidente isto não é obstante lIMa deixar de se estado della,· de outra f6rma, não sei como se, ha.de:-
88
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.o.ec!-dil', a.te p~\le n~o posso alcançar, lJ.ual seja. ,;'1 digi-lo d~ noV?·Ju~~~e estêS sà() ost8rmos. Se
utilid~dé~rovenJéD.te de se [ater um~ ~lUa de se- C()\~\ errelto é iSto óbJ~t(), d~ lei, nãG pódeserdis
mélhante. ~\'()\\ça(). cuttdo. s~m que venha redl@.do.:portantodeveirá

O.S1\. SomA ~Lto : - O que :lC3.00 de propôr ~ Conttnl$SaO pa~a ser por' ella refo'tmado~ e depois
nobropreopinante ~ oonlradielorio, e re\)ugnanto fazer-se uma lel SObN este objectô. . .
"'\)$ fins para que nos achamos alJUi reunidos, fumos . ~ SR. ARAUlO LIMA: - Nós temos marcha o1'di-
õ:ln\'"Ocados lal'a tratarmos dos mteresses das pro- narl3. para os n tI' b ih dv~nci"s, .\ \,'" os l".mos d"tta'" \l'S,..... 'CM "S. " "'''':'':''''& t' • osso~ a .a os,,:. mal"".,a .a .no regi- .

• '" '-" " ."''''._..~u; .._''' , '" u""'''''''''' mento. ~s.edá,3.Uf.o1:'ldade a qUalquer deputâdo para
por cons~uenc.ia todo o Sr. deputado tem direito' apresentar proJectos sobre qualquer materiat .<1 as
propôr à bem de SUM respecthras provincias o que semblé? ou manda imprimir, julgando-os<lignos
entender necessario, taes pNpostas d~~lU entrar de dehber~çào, ou quer antes de delibérar ouvir
e tn discussão para os pt'Oponentes emiuirem as suas Unta commissão. Neste negocio seguio-se o se'gundo
n0\Ões, e a assemblú3 alter3·1as como fôr justo; methodo, Antes de mandar imprimir <Luiz a' aS
111:).\8 nào sei para que.fim se de~ sllbmetter uma semb\~a ou'Vir a commissão. e este é o'j\1\ZO que a
pNposta á. informações, e respostas das romaras, e commlssão forma sobre 11 utilidade. está portanto
aos go\'eruos, como quer o Sr. ltlOllteSUma, quando nos termos do regimento. '.
-ella foi moll\"ada, e acompanhada de Mti.das, e não C ftem mais do que entrar em discussão. vislo eslar a ,on Ol'm3·se o parecer em parte o a commissão
mesma reduzida a proiecto de lei. diZ que, compet~ l;lma cousa, e ql,le a outra não tem

~ lugar, ms o seu JUiZO.
Entretanto devo notar que " commiss5.o do es- Ntatistica a Il\\~m <) projecto foi remettido se decide . ã? se trnla agora do parecer da commiss1í.o. que

.dc dh'orso luodo em dous assumptos i~uacs, e com nao ~ da uatur~za daql1cUcs, quo se llódcm pôr \Í
os mesmos dados, isto é nssúntll. liU\) o Cabrobó deve Yot~çao, mas umcamente sorVe parn á "lista doUo se
ser \'iHn, mas que Tncarntú não o dú\'e ser. porque dohbcrar, so o projocto dovo SOl' impresso para
tem parto do seu termo na provinda das Alagoas, c~da um dos 81'S. deputados podor em sua ca;n ruo
I' parte lU\. dú Pornambuco, a commissi\o nada deve dt~r sobro o nogocio, Ojuizo da ccmmissão nào é
ter com estas duns partes o qu~ de\'êra n commissão pOiS ~ara so discutir. (l umn informaçào sobre a
h~r em vistas, era di5t.'WClllS de lugaros, o popu. mateml para cada um ponsar na sua casa, o nom li.
lilçào; emquanto :í. população, taut.o ha 5uffidontc commissilo póde \IUorar o projoctv. Quando um
nnquellcs sertões. quI.' na discussão SI' mnnifcstaril. Sr.•dop~llldo pede quo seja romettido á commissão,
l' n commissào tnnto subia da populnçiiedo Cabrobú, cntão Sim: milS neste caso l\ commissão não dá o
como dn de lncurnh\, cmqunnto porom ás dislancias scu, parecer sobro o projecto, mas orgnnisn.o. Nós
n commh:são tevo lUI necessarias descripções. \) até porem nâo estamos nosto cnso. OSr. deputado dou
um mappa topogrnphico dn provincia dns Alagoas, um pr?j~.cto, ~ lc~ diroi.lo para podir a discussão, 11
qUl~ eu apresentei do ordem da mesma provincin, \) commlssao nao fOi sonao para dar o sou parecer
qu,ll eomprebcndc todos l\quelles lugares. porque por~nto a v~tação que do\'o tor lugar, é- so &vist~
nquolla provinda ju de nntes procura remediar os da mformaçao, devo haver discussão ou não.-
SeUS mates publico:;. O Sn, PRESlDENT&: - Pergunto sc se apoia -

'facnrnll\ p'ertenco ú Pànnmbuco, e dista daUi Foi npoiada. .
mais da cem leguns, teul parte quo pertence ás Ala- ,O :Sn, FRANÇA: - Isto não ú projecto, ó uma in
gons. COlllO Páll Grande, e AguaBruncn, cujos lu- dlcaçüo.... Vamos vendo agora so· a crenção de
garos distào da cidade capital das Alagoas mais de uma vma é objecto do lei. Uma vma compôo-se de
sessonta leguas, c dn '-illa do Penedo, a ClljO mu- j~izes fi~c3es, e de mil outros emprego.dGs••• Ora,
nicipio pertencem, qnarentn e tantas leguM, e tanto ~r. preSidente. como havemos de estar a fazer uma
as Alngôns. como Penedo sotTrcm notaveis incon- cO,usa sem, regra 't O Sr. deputado diz só que se
nmientes pelo desamparo em que se acMo os ditos cne uma vlll~. e em outra parte um corpo militar:
lugtlres servindo de covil, e deposit.o de malioi.tores, deste modo nao é possivel haver discussão.
por se não poder sem muito custo policiar Portanto O Sn. ARAUJO LI~rA :- Eu dirijo um exemplo. O
voto contra o parecer da commissilo. autor do projectosobre as universidades conten-

OSn. Fl\M'í~À: - Pergunto eu: A crenção de uma tou-se em dizer - haverá. uma universidade· om
"illa é obiecto ~\e uma lei,. ou não't Se o é\ como S,. Paul~~ e outra em Ulinda.-Pergunto : Isto só
cotendo. cmi\O nào é pelo pal'ecer dn comnllssâo a basta? l~ào, é preciso organisa-las. Pois é justa
esse respeito que so deve decretar l\ crenção da mente o mesmo que fez o Sr. deputado no projecto
lnesma villa ó por UlU projecto de lei que dal-e de mandar para tal villo. um commandante de armas
~ntrar nas discussões regulares da assembléacom ~epois disso encarregou-se llcommissão que dess~
precedencill de primeira Elsegull.dn. leitura na tórma lDformaç~o. A commissão diz que isto não
(io regimento, para se poder deliberar com conhe- é proprlo, mas emfim não destróe o .direito
cimento de causo.. Isto posto par~ce que se não que tem o depulado de apresentaruma proposta
de"e app'rovar o parecer da commlssã.o) que indu- p~ra mandar imprimir o seu projecto. Depois nisto
zil'ia, um juizo preventivo. ou antocipado da ns- felto é que se verá se se deve mandar a outra com
semblén que prejudicaria pelo menos li primeira missão para organisar uma lei <lue satisfaÇ? a todos
discussão porque ó projecto . respectivo deverá os pontos, porque nisso sou mUlto escrupuloso.
passar. Demais ~ara sernelbl1D,tes.ercaçõescuido que Julgando-se a materia discutida. perguntou o
pede n pl'Udenclaque sempre:se. ho.jào informações Sr. Presidente, se a approvaviio. e decidio-se que
a.o governo, que ê qu~m ~elhor .c~>nh,ece o.s .neces- SIm. . '.' .
Sldades decrear novas Jusl.iÇlls torl'ltor~aes.> ., . O Sn. ~RAUJO LurA:, - A "ota~o é, se á vista da

O'Sn. VEllCUEiRO: .... Este .·negoc·IQ I pl'mcl~lou mformaçao deve .serlmpresso o projecto. Estepa
COD;lO um 'ProjeclO de.lei.\lo.rGce queG qlle conViria, recer nào õ, como já disse. para se votar sobre alie.
:igora O1'anna1ySo.fO projecto,. e sustenta-lo, ou re- e não póde ser objccto devotaçào.· .
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o SR. PRESIDEN'j$.: ':"':05 senhores que assim o

€Dtendarem, queirão levanta.r-se.
Levantou':sea rnaiot parte.

.O S1\. Pl\\i.S\D'E~'"Ti\ lltl?P~7. se se de~a mandar im
primir o' projccto c áeclClio:-se que sun.

.' ''0 SR. MOl'"'fESUlIJÁ: -Sr. preside~te, H~ dias
que' fiz uma ind,ic~ção sobre t.res o1'ftclaes lusItanos
que forão adnuttidos D;a nossa tro{lli. A assembléa
decidio-se pelaurgencia do negocio, e Oremetteu

. ti commi~são _de guerra: Os Srs. membr~s d~ com:
missão dlsserao-me hOJe que o negocio tmha la
appareCido, ma.s que se ,não tratava deUe po: falta
de membros. Nao s6 por lSSO, mas porque veJo que

. a commissão está cheia de trabalho; proponho a
·V. Ex. que convide u assembléa pura nomear dous

membros mais para a commissão de guerra, I10r isso
que um dos que ha, é ministro da fazenda, e como
tem muito que fazer, algumas vezes falta, de ma
neira que vem li ficar a commissão s6 com dous
membros, e conseguintemente inhabilitadu para
dar parecor sobre objecto algum. Isto é o contrario
do que nós queremos: por isso e ~ela falta 'tue tem
IlUVldo, acho da maior urgencui o que acabo de
propôr.

O SR. PRESIDENTE Jloz á votação a proposição
do Sr. Montesuma o foi d.)cidido que se augmen
1.asso o numero dos membros da commissão de
guerra.

OSn. SECRETARIO l'tIACIEL DA COSTA participou
â lIBsemblén que acnbllvn do chegar á mesa um ofi
cio do ministro da fazenda o que vinha inclusa a co
pia .authenticll da portaria expedida ao desembar
gador do paço, juiz da lllfandegll desta corte, e111
data de 23 de 3nneiTo dl:lste anno patll f\~arem ~~s
snndo os sequestros, que se olieetuavão em merca
dorias iniportadas dos portos do Africa situados ao
sul do nquador, excepto as do reino de Angola, que.
indiscretllmente adherira 1Í causa de Portugal; e
como nosta disposição se comprehenda S, Felippe
do Bonguella, nnho. a set esta. a resolução <lue se
precisava saber.

O MEsnlO Sn. SECREtARIO leu outrO omeio do mi
nistro da guorru, no qual participava que, sendo
da maior urgencia 11 mudança de uniformes que de
vem fazer algumas classes do exercito, por serem
aquelles do <luo usam ainda os mesn'!.QS do exercito
de Portugal; e tendo o /?overno mandado form~r

.. um projccto para esto hm, submette o conhecl~

menta deste negocio á ~eliberação da assem~léa ..
Remettido este á commlssão de guerra e o pl'lmell'O
á de legislaçãO.

O SR.. P1\ESUYEII'\:E deu para ordem d<l di\\~ ,1,0 A.
continuação da discussão da tabelll1 d~s lms que
deve ser annexa ti lei sobre a observanCla das an
tigas; 2.0 A continuação da discussão dos artigos
da constituicão.

Levantou:se a sessão ás 2 horas da tarde.-Lui:.::
José de Ca.T'lJatho e Metto, s~~ret\\rio.

RESOLUÇÃQ DA ASSEMBLÉA
PARA CAETANO PINTO DE lIJIRANDA MONTENEGRO

A assembléa geral constituinte e legislativa do
imperio do Brazil sendo-lhe presente que nas im
rneaiações de Catumby existe um quilombo deno
minado Guandú e convindo a bem do publico a sua

prompta extincção: manda recommendar ao go
verno a maior elficacia e energia na e:tpedicão das
m~didas necessarias para se extinguir o m~néion~o
qmlombo, o que V. Ex. levará ao conheclIDénto'de
S. M.l. '.

Deus guarde á V. Ex.-Paço da assembléa~' em
20 de Setembro de 1823.-João Severianno 1Jlaéiel
da Costa. .

PI\ESIDE~CIA DO SR. BARÃO DE SANTO AMARO
Reunidos os Srs. deputados pelas lO horas da

manhã, fez-se a chamada.l..e acharão,se presentes
69, faltando com causa os ::lrs. Andrada Machado,
R,(}drigues 'Vel\(}'õo, 'Pereira da Cunba, Martins This
tos, Gondim, Andrada e Silv~ Cavalcanti de La
cerda, Ribeiro de Andrada, e tAosta Barros.

O SR. PRESIDENTE, declarou aberta a sessão, e
li!!a a acta da antecedente pelo Sr. secretario Fer
nandes Pinheiro. - Foi approvada.

O Sn. SECnETARIO MACIEL D,\ COST.4 deu conta
de uma participação de molestia do Sr. Costa Barros,
{) ficou a assembléa inteil'ada.

Leu o mesmo senhor o seguinte ameia do minis
tro doe- negocios do imperio e estrangeiros:

cc IJIm. e Exm. Sr. Desejando Sua'Magestade
Imperial, que se transmittão ao conhecimento da
assembléa geral constituintEl, e legislativa as parti
cularidades da chegada a este porto da corveta por
tugueza Voadora, e a correspondencia, que !l0r esta
repartição tivera lugar Com o conde do Rio-Maior,
vindo de Lisboa BO mencionado navio em com
missão de Sua Magestade Fidelissima; cumpre-me
participar a V. Ex. para o fazer presente na mesma
assembléa ~eral ; que tendo constado a Sua Mages
tade ImperIal hav~r a referida coryeta entrado neste
porto com bandeU'a da sua nação, e sem algum
signal parlamentario, houve por bem .dirigir-se á
fortaleza do registro de Willegaignon onde fez logo
lavrar o termo n. 1 e. transferindo-se depois á de
Santa Cruz, tambem allí teve lugar o termo n. 2,
donde resultou, que o g01ernador desta ultima for
taleza enviou a ordem constante da portaria n. 3
para que a corveta arriasse a bandeira inimiga,
~om que ha'Via 1:'1ltrauo, e tirasse o leme; ao que
obedecendo a mesma corveta passou então a içar
bandeira parlamentaria, que firmou com um tiro? e
ainda conserva. Voltando Sua Magestade ImperIal
para terra, recebeu a carta n. 4 que lhe foi entregue
pelo oflicial do registro da parte do conde do Rio
1\ia.tor; á qual Sua Magestade ImIlerial mandou res
ponder pela nota olficial D. 5, e tendo esta resposta
motivado a contestacão do dito conde sob n. 6, di-.
gnou-seSua Magestaile Illlperial mandar dirigir-lhe
finalmente a nota. n. 7, que deve fechar toda esta
correspondencia. O conteúdo destes differentes do
cumentos, inclusos todos por copia,' debaixo dos
numeros citados, inteirará perfeitamente á V. Ex.
da conducta, que este ministerio tem seguido, lison
geando-se por esta occasião de ter sustentado a
dignidade da nação brasileira, como lhe cumpre, e
marchado de accordo com os sentimentos jáexpres
sados pela assembléa geral constituinte e legislativa.

«Deus guarde á V. E:t . ...:.Paeo;· da assembléa,
21 de Setembro de 1823.-José Joaquim Carneiro
de Campos.-Sr.'João SeveriannoMaciel da Costa.»
-Foi ouvido com muito especial agrado/ ,
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~ o SR. .ÀLENCAR, apresentou uma queixa. de Ma
. 110el Felippe da Fonseca, habitante de·Pernambuco,

contra a re1acão- da mesma cidade por lhe ter ne
gado provimento em um aggra.vo interposto ao ou
vidor do crime da mesma relação. -llernettida ã
commi.~o de legislação.

O MEsMo Sr. DEPUTADO, apresentou outra queixa
dos habitantes de Campos de Goytacazes, em que
accusão o procedimento escandaloso do brigadeiro
José Manoel de Moraes que fôra commandanl.e
daqueUe districto, e expondo muitos factos de arbi
trariedades o despotismo, pedem que aquelle omeial
não volte mais a commandal-os nem alli Tá com
qualquer autoridade, e que continue a ter o ~om

mando o tenente-coronel 10sé Eloy Pessoa da
Silva.

Depois de alguma discussão sobre dever-se ou
não lêr II sobredita queixa, decidio-se que fosse
lida.

O SIl. VEI\GUEIRO: - E' visivol que esta repre
sentação não compete á llssemblén, e eu "oto que
se rcmotta ao governo.

O SR. COST.\ AGUIAR: - Sr. prel:lidentc; cu não
tenho relações com uste homem, l' ninda que as ti
vesse diria sempre o que entendesso com a fran
aueza quo é propria do meu curactcr: entretanto
observando impardnlmontc os motivos do accusação
contra c1l0 foi tos, nada encontro provado, o o que
é cllicbro, não appnrcco o menor documento, por
onde se conclua ser verdadeiro o quo se lhe imputa.

Diz-se geralmento que ó despota, e o que é até
singular, que pretendera inculcar em um jantar
onde so acliou o absolutismo antigo; Ofa isto é por
sua natureza tão futil, que não merece em verdade
attencão alguma, muito principalmente estando
todos·nós intimamente conven..:idos dos principios
constitucionae§.. de S. M. o Imperador; e ainda
quando. este o1licial tivesse mes desejos, o que eu
não crelo, de certo nchar--se-hll1 só no campo e sem
adhorentes.

Em vista do exposto creio que semelhante negocio
nos não pertl'nce, não só por ser da competencia
do governo, caso mesmo sejão verdadeiros esses
factos, que se allegão: mas principalmente porque
não apparecendo documentos subre que se funde a
commissão á que fosse remettido, vinha a ser por
isso inutil e ociosa esta remessa, porque a tal com
missão nada accrescentaria á este res!,eíto pela falta
de provas e documentos.

Jul~ando-se a materia sufficient.emente discutida,
decidio-se que a representação fosse remettida ao
governo. .

Passou-se á ordem do dia, entrou em discussão o
.art. 3° da tabeUa das leis e suas emendas.

O SR. CARNEIRO DE CwPos: - Eu acho que a
lei deve passar infallivelmente, porque as circum
stancias em que nos achamos assim o exigem, e

- accrescento que por agora nem as habilitações de
. informações se devem exigir.· .
. A leitura na mesa do desembargo do paco é uma

formalidade bem·· escUsada, e são por via •de regra
- .'bem íalliveis os; jaizos fundados nellaspara qualifi
. ~ação do merecimento do:bacharel. As ·cartas que
.aUe apresentuão os :v:erdadeirostitulos que o habi
, ·litão para·.poderem ser empregados na magistratura
.as cartas são passacUls em .eonsequ.enci~ das.appro-

vacões obtidas· DOS. actos acadeInlcos; .estas :appr<>
vaÇões não resultão do conceito que os lentes da

~.ersidaàe formão da capacidade do estuàante
somente pelo exame, mas tambem e muito princi
palment~pela man<:ira com lJ.!lt: ell~- desempenhou
as.fl1n~sa~deIIUcas,e este ]UlZO e o mais ·seguro
pOIS mnguem Ig'D.ora .que um máu estudantepóde
fazer um exame soffri.e1, <mando e.:,ÔQ não é vago
~as limitado a um certo pónto. que se estuda~
nnte e <I!latro horas: .desta qnalidade são as lei
turas da Mesa do Desemhargo do Paço, e como os
desemb~dores qu~ hão de approvar os bacha:reis,
d~lles nao têm maIS conhecimento; de certo se
hao de enganar muitas .ezes nos juizos que for
m~rem da sua capacidade. Se não se diSpensa a
lel~, tambem eUa não po~erá ter lugar nos ha
charelS que_presentemen~ VIerem de Coimbra, por
que est.es. D.ao trazem as 1Eformaçães, apenas traráõ
uma cerudao de que podlao ser admittidos a habili
tações para a ma~tratura, mas isto não basta para
a nossa Mesa do 1Jesembargo do Paco admittil-os á
leitura, pois essa ~rtidão sómente poderá dizer que
o bacharel obteve lnformacões, mas quaes ellas sejão
não se sabe, o a mesa as deve ter para conceder a
leitura.

Não pensemos que nessas certidões se referem as
i!lf~rmaçõcs do~ bachareis, elIas ~ão sempre secre
t1ssI01:tS, vem dlrectamcnte da tlDlversidade para a
secretaria de estado, e desta se remettem tambem
em segredo para o tribunal; ora agora não DOS vêm
estas informações o portanto tambem não as p6de
ter a ~esa do Desembargo do l)aço. Tambem a so
cretana de Estado lho não póde dizer que admitta
() bacharel á leitura sem informações, porque isso
seria a secretaria dispensar na lei. Pelo que admit
tamos por ora como habilitados os bllchnreis que
vierem vindo, sem 11 leitura, porque não é precisa,
quando trazom as suas cartas o nestas se marca se a
npprovllção foi ou não limpa de-R -pelas decla
r~çõe~ ~e approv~dos - 7~cminc discrepante -ou.
Sl1llphclter,-sem m{or.maçoes, porque as não podem
apresentar e essas certldões nada valem. Esta pro
vldencia é muito precisa, aliás ficaremos sem ma
gistrados ou.os ~ere!ll0s.leigos. Estão muitos lugares
vagos, p~\'mCla~ mtelras estão sem um só mllgis-,
trado, e disto vao os povos experimentando não
pequenos males: os que se achão servindo lugares
temporarios devem serpromovidos porque as rela
ções de Pernambuco e Bahia estão para assim dizer
s~m desembarga~ores,a mesma casa da sUPl1licaçào
nao os tem suUiclentes, e se entrarmos a eXlgir for
malidades não nos livraremos do embaraco em que
nos achamos. •

O SR. CARVALHO E MELLO: - Sr. presidente:
Quando a commissão encarregada de ajuntar as leis
e de formar a tabena das que sendo das Côrtes de
Portugal, devião comtudo ter observancia, por ser
a sua determinacão conforme aos principios consti
tucionaes, escoÍheu a de que se trata, por conter
doutrina mui justa e utU nas presentes circumstan
cias, como membro della, â primeira Vista conheci
que no §. 2° e 3° desta lei se diz, que os bachareis
possão seguir os lugares de. magistratura sem faze
rem,leitura no desembargo do Paco, .regulando-se
pore:m o seu merecimento pelas informações da uni
versldade.

Era logo claro que não podendo virtaesiniorma
ções nas actuaes circumstancias, erão as disposicões
dos referidosparagraphos inatteudiveis e inexecuta
veis,porque é uma regra de interpretação, não s.e fa
zer caso do que ~ em uma lei impossível de ser prati
cado. - Não devia pois haver duvida em inserir-se
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.na labella e:,'1a lei sem mais outra declaração: porIidéa geral del"e ser b3stànte para a adIllissão aos

.si mesmo e..<:tava.claro, fl!le ~tes paragraphosde sua emPn:gos sem mais habilitação prem. que é im
natureza mo meJ::eqm~: um ,ersa'ia S?b~ a propna das. luzes do seculo, e sem a leitura que é
n~dade das informa~~ serem admittidos desn~<>arla e superflU3..· e não pro>a ao cer.o a
os bachareis aos lUooares de ma.:,OJStratura, tendo-se sua aptidão.
attencão ao merecimento qualificado nell<l:S. e o _ F .erdáde que talvez os lentes approl"3.S..<:em al
outro-sobre a continua?o da remes...--a dellas. e fórma guns de quem não formaTào tanto conceito na es
porque de.erião fazer-se constar ao Desembargo dopernnça. de que não lhes dando informaCÕe.S não
Paco. A.' Tista do que elles contém, é eridente, que senão admittidos ã magistratura, mas além de ser
nãô podião' ter a~plicação.no ~stado prese~\e, es~ ~~ sup~sições, n!t-o de,eri~ ter isto lugar porque o
dizer-se .que se nao ado~tao, e cla..ro que nao podiao JUIZO publico e maIS s~'"UI'O e e de.eria ser a appro
ter lu.:,oar as suas dispoSIções, porque sendo impos- .ação das cartas. Accresce que muitos que parecerão
.sivel aue viessem. informações á nsta da nossa sepa- grandes estudantes na universidade, tal,ez DOi' te
:ratão ~e independencia, seria absurdo crêr que ha,ia rem só me.moria, não forão depois o mesmo nos
de"e3.ecutar-se aquil!? qu: P?r.suanat~não.póde emp!egos e administração dos negocios, e pelo con
ter execução, como e prmelplO de prunetra enden- trano outros. que parecerão não ter talentos. ou
cia em regras de interpretação. . forão menos applicados entrando no~ lugares c com

Mas se para tirar toda a durida é necessario aI- o andar do tempo se mo~trarão habels.
guma declaracão dizendo-se que se adopte esta lei E' porta~to necessarlO que se firme esta regra
~té o §. l0 sóine~te e:s:ceptuados os 2" e 3" se acaba geral e ate porque se~do tanta a necessidade que
toda a dU'lida, e nenhuma difficuldade ha em se fazer ora lemos de bacharels formados para os lu~ares,
e~..a declaracão na mesma tabeUa. cumpre remover obsl.t\culos c difficuldades. E' pois

Vgltando ão objeclo principal, que é o estabelecer o meu parecer, que derendo ser a regra geral. que
em re'"'ra que para serem admittidos 0$ bachareis para entrar nos lugares de magistratura basta o ser
bastã;as'cartas de formatura sem precisão de infor- bacha~l Cormado, o quo devem provar pela apro
mações nem leitura no Desembargo do Paço, direi senta.çao das cartas, estando esla regra dútorminada
que elIas são o essencial testemunho dasua formatura, na leI de que tratamos don' esta Sl'r adoptada com
e complemento do curso juridico, qualidade neces- a declaraçao de que se excluem os §§ 2" e 30

•

saria para a admissã.o aos lugares de letras desde O SR. rERGt:EIRO: - Tres requisitos se exigiàl) 11
tempos antigos, q.ue os bacbro:~is ior~ados p~a um bacharel para ser. despachado, leitura no desem
entrarem na magIstratura denao ter mformaçoes bargo do paÇo; habIlitacão de Dobresa c informa
da universidade, e ~abiI!t~_-se na .Mesa do desem- ções ~a UDiversid~de. O )0 foi abolido pela lei em
bargo do Paço co~ mqurrlço~s e leitura. . questao, comO OCIOSO. por se achar redusido a lei-

Ju.lgava~se entao necessarlO que este acto deC1- lura a mero {ormulatlo. <J 2" ioi igualmente abo1ido
disse do merecimento litterario do pretendente além como contrario ao no'"O s)"stema. Restou o 30 qu~
da preocupação filha daqueUes tempos, que fazia são as informações, a que pela mesma lei se deu
necessaria limpeza de sangue, e qualificada no- no.a forma.
breza. . . . .. . . Se não adoptamos a lei ficão em vigor as ante-

DepoIS da reforma que illnstrou a oplmao publica ~iores; e se <l adoptamos subsiste a necessidade das
e esta~eleceu nova e melhor f6rma dos. estudos, informações, qu~ não se podem haver: em um, e
determmou-se que fossem desnecessarlOS esses outro caso subSIste li necessidade de nova lei que
actos previos. e que as cartas de formatul",!- erão corte todas aS dilliculdades, ou a que resta, adoptada
bastantes para tornar qualquer bacharel habil para a da questão, Pelo que parece melhor não adopta-Ia
exercer os lugares da magistratura. Algum tempo e fazer já uma nova lei conforme a emenda pro~
durou esta legislação, mas pouco depois se tornou a posta, o que não póde ser custoso, porque nenhuma
pôr em pratica a legisl~9âo antiga ou porque se en- difficuldade offerece.
tendesse, que se de'naí? guu-rd?r e~se~ e.statutos O SR. FRA~ÇA: - Pela mesma rasão eu voto pelo
antigos, ou porque conV1esse assun diIlllnlUr o nu- ad~tamento do Sr. An.drada e Silva: Si! prima-se
mero dos pretendente~, ou fina~mento porque o. de- a leI e faça-se um proJecto, que compre~enda em
sembargo do :paço qUiZesse maIS estas prerogativas todo ou em parte a disposicão desta e entre em
o.u se p~rsuadisse, de qne ~or aqueUes actos co~he- discussão segundo a ordem·que tem~s a guardar
ela mros o gráo de merecunento dos bachar~Is! e para fazer uma lei.
por este modo se illustrava para formar o JUiZO O S A J L' - .
ácerca 'da distincção do merecimento de cada um. o R. M.U o IlIIA: - (Nao se OUVIO).
que era necessario para bem se regular nas consul- O SR. FRAJ\~ÇA: -.Nao é de a?soluta necessidade
tas e propostas que fazia. passar essa le1 de dIspensas, aI~da mesmo para .0

Como membro daquelle !ribunal, e que argumen- caso de se ha~erem de empregar Já noyos bachareis
tei a alguns vim no conheCImento de que estes actos e:n lugares de .letras. Os.mesmos legisladores que
servião pa:ra conhecer, que alguns desenvolvendo hao de. fazer le1nova, póaem dispensar na lei velha.
principios geraes lDostravão os seus talentos e.C?- Quando se. qer ahypothese de taes despachos, o go
nhecimentos, e que outros não tendo tanta aptldao ...er~o partiCIpará o embar~ço, e nós o removeremos;
-não erão comtudo inhabeis, conhecendo-se muitas a~sIm Como liavemos co~tLDuar a remoyer em outtas
vezes quando era seu o cabedal que apresentavão, e dispensas, até que se façao todas as leIS regulamen
outras 'Vezes que era alheio e adquirido s6mente ta!es ?ongruentes ao n?vo systema de governo con-
}lara a occasião doacto.. . _ stltuclOnal representatl'Voque temos ado-ptado..

. Estes6porém não deve dec~dir, porque ~g~ns O SR. CAl\.VALHO E MELLO: -Sr. presidente Q
.não têm tantodesembaraco e maiS seguro éo JUlZO, nobre preopinante, que acabou de lembrar uma
que' se deve formar do testemunho das s.uas cartas, especie de que haverião ainda nas secretarias de es
que ap'resentão o titulo justifi_cado de que neHe tado ou- do de~embargo' do paç?' informações de
aproveltarão, e de que nao forao reprovados. Esta alguns bacharels, que se formarao antes da nossa
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separação e independencia, achou por isso.difficul
daae em qqe se incluisse na tahclla a lei de que
"tratamos. . .

Esta difficuldade poré.-n cessa á tista de que é
claro que destes se nào trata nem faz embaraço al
~m,'po~e se erão admittidos os que as nào ti
nhão, mtuto :mais de.ião ser este..~ . porem para
evitar t{)da 3. duvida se põde remediar o ineon,e
mente lembrado com a additamento de poucas pa
la\1'3.5, dizendo-se., que se 3.dopt~ a dita lei até _o
§ l0 inclusi.e, C0U! a decl~raçao::- quer tenhao
informal,?Ões, quer nao-Asslm ee...-sao tod~s as du
.idas: remo'em-se todos os embaraços e dliliculda
des ; e fic.'l a matcria regulada, e decidida,sem ser
necl'ss3rio esperar que se fórme no,a lei a· ~le
respeito, a qual lela,rã tempo. a fazer-se, pelas dl~
cussões, qu~ deter~ma o regtmento, e pela multi
plicidade dos negoclOs.

O Sl\. C.\In'.\LUO E )lELLO, orrereceu a seguinte

(\ AnDlT,\~E:'\TO

" Proponho que se approyo 0:-01;1 h'i a~~ o § l°
:-llllll'llt1' COlll o ,lddilamenlo - quer tenhilú mforllla
<,;')"s. 1111"1' n;lO. - Carl'al1lCJ r .I/dlo. 11 - ;\pOlado.

(\ Sl\. li,\nÃo: - (~üo se llurio.)
Jtll~;\lIdll-:'''~ a nlatllria liutUcicl\tllllWllto IIisclHidu,

11 Sr. prt'sid.'ntt' prllpozlI nsst'mbltíll.
L" SI' II arlil-:u passa"a tnl'lunlcsla\'a.-Von

I'I'U-SI' '}\W uil\),
. 2. 0 SI' passll\'ll 11 elllt'nUll SlIpptl'ssi\'a dtl Sr. An

drada :-'il\'ll.-Nilo passou.
3." So ü lIIncndn 110 Sr. Hodrigul's u., Car\'alho

I'ra lIU n;lo appt\l\·ada.-Não foi appro\'ada.
4." Se so ndopt;l\'n a do Sr. Lishoa,-nl'cidiu-s~

que ui\\),
il.o Se tinha. lugar u do SI'. ülr\'alhol' l\1L'!lo.-Dc.

ridiu-sl' que sim.
'Entrou l'm l\isCllssào o ar\i~o ,lo o foi npprO\'adl)

tal qual. Igualrnonll' o arligl} ,:i", c s~r('l'SSI"llmont\'
forilo ilppro\'adns todns ;tS Il'lS eonudns na wlwlln
desde o artigo lio até o fim da mosma tab,'lla.

O SI\. 1\1.\1.\ : - Peço a palavra pal'll rt'\juert'r,
que nesta tabena se inclua o decreto de 21 dt' ~laio
de 1821 que estabelece uma nova marcha pam os
recursos' inlerpostos do juizo ccclesiastico, porqlle
tendo-se esquecido este decreto, elIe me p,arC'ce ne
cessario, e de muito int~r~s~e no ~ras!l, para. ~e
eritarem os abusos dos JUIZOS eccleslastlcos fac\h
tando os recursos, e para pouparem·se as grandes
despesas, que se fazem com taes recursos. Isto se
~ontém no additamento que mando á mesa.

« ADDITAMEJSTO

« Proponho que se inclua na tabella o decreto de
21 de Maio de 1821, estabelecendo nova marcha
"para os recursos interpostos das justicas ecclesias
ucas para o juizo da corôa. Ma.ia. »-Ãpoiado.

O SR. C.'RVALHO E MELLO:- Sr. presidente,
quando a commissão, que foi encarregada de fa~~r
a tabella das leis das Cortes de Portugal, que' deVlao
executar-se pele. bondade i~trinseca, e justi~ com
que forão estabelecidas, e não erão ·contrarIas aos
nossos principios, e actual systema, apr:ompl(}U este
trabalho, e nãolh.eescapou n~m podIa escapar a
lei de que laUoa o illustre preoplD~te,;que trata de
uma nova f6rma de recursos eccleslastlcos. .

Eu mesmo a ti.e em vista,ese não foi compila
da, deve attribuir-se a· esquecimento, ou engano

de quem fez a ultima copia, ou dos editores da ·im
prensa. Ella é uma das que· merecia a no-'''Sa C{)n
templação por encerrar doutrina mui justa, e mui
C{)nform~ aos Sàos princi.nios de direit~ publico uni
>ersal e ecclesi3stico. ~

O sabia jurisconsult~, Pascoal José de Mello, mui
>ersàdo nesta sciencia já tinha, quando fallou desta
mat.eria, mostrado quant.o erão ã.isconformes da s5.
doutrina, muito morosos, e por conseguinte injus
t~s, e inuteis os· meios praticos, que as leis' exis
tentes adoptarão, quando se intenta.ào e decidiào
os recursos ecclesiasticos. inculcando, g:re as de
cisões do juizo da corôa denào ser imperatl\Us. e não
rogatorias. E' cQntrario aos principios da sober:mia
que um subdito recorrendo do abuso de jurisdicção,
força, ou nolencia notoria feit.1 pelo juiz ecclcsiasticc
não fosse prompt.a e decisi>amenlC' soccorrido. Ver
dade é que estes recursos erão ac~itos, e deferidos
no juizo da corôa, onde é ouvido o juiz recorrido, e
a procurador da corôa, mas as decisões são morosas
e difliceis de executar, e indecorosas na fórma com
que são expedidas.

Passão-se não senlencas. como cumpria, mas
cartas rogatorins, em que s(' encommenda as justiça..<;
pcc1esinslicas cumprão as doterminaçõl's soberanas.
}-:<;tns podem deixar de cumprir, priml'ira.scgunda
(j ll'rcpira vez, cxp(ldindo.se em consC'quencia da
sua rocllsaçilo outras tantas cartas rogatorias, e
qmmdo pl'ln tl'rccira vez não. ~ cumprida n carta,
procede-so a assento no descmbargo do paço, em
que com audicncia do juiz, c procurador da corua, e
do juiz roccorrido. se impõ(' a pena das lemporali
dados 110 raso do decidir-se ahi. que as cart3s forão
h\~ll\ passadas.

Quem não "C neslo procedimento, demoras inu
luis c prcjudicia(ls ás pnrtes, o falta do decoro da
soberania "/

Contrn 01las se tem clnmado depois que foi l'ul
g-armenlo conhecido. que a jurisdicção ecclesiaslica
nuo l'ra propria da igl'eja, mas permissão dos sobera
nos; que o cccl<'sinslico é subdito como qualquer
uutro ; que a igroja eslá no estado: que a proteCçtlO
do sobernno 50 estende a todos os subdiLos; e que
o rel1lodio do recurso deve ser til0 prompto como
d(leisivo; e quo finalmente as providencias :lÍcerca
deUe estabelecidas não enchem estes fins, além de
tm'em o resabio de indcl.'.orosas quando se vê o sobe
rano rogando ao seu subdito que cumpra as suas
determinacões superiores.

Quem não vê, Sr. presidente, quanlo é incompe
tente, que um subdito recorrendo a superior auto
ridade para o desaggravar e desoI;lprimir do abuso,
violencia e força notoria, reconheCida esta, ainda se
rogue, e encommende ao oppressor, que desista
della, e se lhe permitta que primeira, segunda,e
terceira vez se deixem de cumprir sentenças extra
hidas dos acordãos proferidos na Mesa da corôa, em
que forão ouvidos os juizes recorridos?

Todas estas tarifas e estylos, forãodeduzidos dos
principiose doutrinas que vogavão nesses tempos
escuros, em que seignoravão os principios apura
dos da soberania, .e se confundião commaterias
religiosas 'as que erão meramente civis, e se igno
rava a natureza da jurisdicção ecclesiastica; e jamais
sedevião Jlrevalecer della osquea'exercião -para
desobedecer, e tergiversar as decisões'de superior
autoridade;' mandadas cumprir em 'nome do .chefe do
poder executivo, e ·que deverião ser ;executadas ti
risca" e'com amaiorpromptidão.
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:Estes lIroeednnentos ~rodwãrã? muitos~b~ sobreditos,promnentos ou na relaç3.o do territorio~

.e desordens, e ã ~~rcao que erao menosm..~- ou .J?\l me..<>.a do descmb~~ do paço. .
dos nos principios de direito publico os juizes etcle- Ia neste mesmo al\3.I'a. se pretendeu abre'riar e.
sias\ic~ maIS pO"lfiows era\) en ~t\ltat ~tasencurtar a lenta e \()ttuO&\ marcha d~s\e nerocio '
determinações no juizo da coroa. De:-<:animados deci~ndo-se que, logo depois da primeira ca:'ra ro:
muitas .ezes os \eX3dos pela demora e ,difI1culdade Igato1'Ili se eIecutasse o pronmeRto. Te~se em
d~ conseguirem li ~uçàQ de tae:> decisões, dein-

l
~~ acautelar os abuSl?s e {lI?rfiàs dos juizes recle

vao os pretendentes de procUt3I' mtentar:recursos, $l3SticOS, quene:,1as dIstancIas e por mais igno
os que se julga.ào opprin~i~os,ainda ãcerca de ju- : mntes, erão emprehendedores mais obstinados e
risdiccão em negoCiOS Clns. Il,U~· competem aos porllosos.
ecclestasticos ~r errados principIos, que ~ogarào, (' A doutrina, pois, que se estabt>lece no al\lll'\Í. q;ne.
forão consegwdos. do~ soberanos' portuguezes por de,:emos adoptar" é transcendente aos paizes do lU
destreZ.:l. dos ecdeslasticos. !enor~ por se '~Ificarem ~s mesmas razões que me·

A t.odas csbs erradas douttinas, ~ abusos, Ott<lt'- 1Dd~:Zlrao 3. ~r, !lUe denao ser abraçadas as suas
!"Cu. â lei, d~ que tratamos, estabelecendo a solida der.l~es., , _ .
J~Il'l:;:prudenC1a de deverem ostes recursos, ser eon- E .Cel·~o além ~lstO, que as d~clso~.do relendo
sldef:tdos como meros :tggravos de pctiçilo, e tcr por ah'a1':\, nao t~m s~do ,bastante.s a eohlblr o escesso
isto n mesmn regularidadl!. fôrma, o execução, en- dos Jlmes ecclesmsticos. pOIS que me lembro, de
cart'<'g,mdo I'St.'l aos ('orrcgedorcs das comarcas, a que h~ poucos ,lU!l0s o b!~p.o do Pará recusou obe
quem pela ordenação do li". 1" tit. ;>t> § 18 compe- ~oc~r as temporahdade~ J:~ Impostas EeIa junta da
tia já cohibir I' rcfrt'nr os I'xcossos dos l'cclcsiasticos. Jllstu;a da m~sma pronncia e dirigindo contra eUa
QUI>m li "ista do l1Xposto podt1r;i duvidar da pUrl'za amargas quoIxas no throno. quo em resolução de
do principios e da :;olidl'zlla iuri~pr\ldl1ncineontNldn consulta da, !nl's~ do dl'sc~b(!.l"go do pnç~ decidio,
Ut'sto nh'nrá? q,Ill', o rofL'rluo biSpo cumprls,so a rog,ltorla. se qu~-

QUl'm n1l0 3cn3rá nl'lle o ~orl'l.cti\'o das dL'moras, rin~ i~?nt:Il:"s? das tL'm~?r~l1l1~dcs l' usasS? depOIS
l' ttlr~i\'o~ilçôesdos juizes rl'corril!os ': do, il ~ll~ t11O~, ~lIe a mISm,\ lei lho f~culla'a.

QUl'm nào \'or;i 11 collereni-ia dl1 principios juri- llCCldldo, IMS. qu~ so adapte a lei das eMtc:; de
dicos flcOrt'\! do prorupto SOl'corro dndo ,is partes l)ortllj;n\, como 1,11:1 c g~ral1 parece s1.;1bentender--se
rocorrt.'ntes' o qUl'm tiU<lI1111'nto nilo lil' ,'om'l'll- \fUI' ll~r,lllgo todo o ~cmt~rlO do Brnzll seUl SOl' no
corá de que' estando' já estal11'll'c'ídns l'stas pro\'i- ceSSllrlll oxprossa dl'clnraçno.
dencias convóm adoptal..ml, poupando-so \) tumpo O SII, lh:XIUIJI!ES tIl' nEZF:~nF.:-:-Eu p~'ço o adia-
em discutil-ns? lllellto da Im 11 quc so refere esta dlscussao.

Todos por certo, Sr. presirll'nto, pl'lns razões quo O SII. C.\IIV.\LIiO i·: M~:I.LO :-Sr. presidonte, con-
nC<lbo de referir li por outras !lue sito ob\'i.1S e IIliO vida r, Ex, ,\o Sr. doputado Araujo Lima quo diz
deixo de expllr vor bre\'id~do> so persuadir,iú do se Il'mbm di' outro al\'ará, que so dcvo inserir na
que cumpro inserir nesta tabolla, para so l'xecutar, t<lbl'lIa L' que contém pro,'idl!nrias licl.'rra da scgu
n lei dos recursos, como lelllbl'ou o ilIustrc depu- rança I' inriolabilidado da casa do cidadão. para
tado quo mo precedeu. quo apreslJntü fi sobredita h1i \) se examine se a sua.

O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Sr. prc~idcnte, cu dO,utrlOll {',eon,forme aoS solidos principios de di
concordo que t.Í mais util o até necessilrio que se relto ,constitucIOnal e ndoptavel ás nossas circum
ind\Ía na tabeUa. o docret\) do que so trata, mas stancUlS.
Il,uizera que as suas disposicõcs se fizessem exten- O SR, PUESIDEl'\TE poz ;Í "otacão o adiament()
slvas á todas as juntas do justiça creadas pelo al- proposto pelo Sr. Henriques de Rêzende e foi ap
vará de 18 do laneiro de 1765 e por isso otrereço provado.
uma ampliação. O SR. An.\uJo LIM,\. :-Sr. presidente, eu tenh()

Eu estou convencido que o espirito do decreto aqui uma lei feita pelas COrtes de Lisboa e jul-;
comprehende com atreito estes juizos, mas como da go-a boa. Esta lei te"e a sua origem em 1822 e nós
sua letra se poder,í formar argumento em contra- não temos inteiramente uma lei sobre esta materia'
rio, principalmente em materia desta ordem e eu portanto, peço á V. E:t. que seja lida, para ficarem'
em legislação descjo sempre toda a clareza, por isso todos os Srs. deputados certos das pro.idencias qua
vou mandar á meSa uma emenda. nella se contém.

« EMENDA A' ado~ção desta l,ei, só se p6de oppôr que eUa.'
fôra pubhcada nO dia 14 de Outubro, quando a .

« Que as t>rovidencias estabelecidas no decreto nossa independencia já estava. proclamada; mas
proposto, sCJão ampliadas á todos os juizos da co.. advirta-seque ella sahiu das Côrtes no dia 1l,alélU
rôa estabelecidos no alvará de 1765.-Teixeira de de que, a emenda, em virtude da qual se fez a ta__
Gom:€a.»-Apoiada. bella das leis,· não faz differ~nça de tempos.

O SR. CARVALHO MELLO:- O alvará de que se Offereço, por consequencla, um additamento á
lembrou o'nobre preopinanle é () de 18 de Janeit() tabellae o faço ir á mesa.
de 1765. que deu providencias para os recursos do « ADDITAMEN'IO
Brazil e nene se deu uma peculiar, não só para se'
~rearem juntas chamadas de justiça, em que 's6'de- «'Propon:hoque seja recebida a carta de lei de
cidissemos recursos que se intentassem' dos-juizes 14 deOutubro de .1822, na qu'al se combina ores
ecelesiasticos, mas tambern que para se executarem pei~od.evido â c~sa d,?cidádão COm a administração
os provimentos dados neUas não fosso necessario: da Justiça.»....:..Fola'pOlado.· .. '. .
esperar pela decisão do assento da mesa; dodesem- O SR. CARNEIRO DE CAMPOS': - Sr. presidente,
bargo do paço; devendoellas logo'proceder á occu-. ,eu não me opponbo á 'lei" antes :pelo 'contrario,
par ast.emporalidadeseficando salvo aos·juizes re- acho-a boa·e muito,iusta, e tu.do qu.e,fÔr.íazer da.
.comdos o direito de procurarem a re'forma dos casa do cidadão um asyl0 's~rado, .ningllem ,'dei:- '
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-=xarã de applovar.' Isto agrada-m& muito, por a8se
:melha~se ao governo livre dos romanos, que nem
"lllesmo penniUia entrarem offi.ciaes de justiça na
-casa do cidadão; e quando· estes querião fazer al
~a diligencia ficaf"ão na rua á espera que elle
::sabisse ou ch~e â janella. (O nobre deputado
~ntinuoll dizendo, que achava bom fazeNe um
'artio<>o constitucional que contivesse a doutrina da
lei, nsto serem muito boas as suas bases; mas vo
tou contra 3. sua adopçào na tabella, por isso que
'era de data posterior â acclamação de S. M. 1.)

O SR. Flusr,\:-5r. presidente. pe~'O á ~. Ex.,
qneira mandar ler a data da sanc~.ão dessa lei, ~eu
() Sr. Mar,iel da Costa e continuou o orador):
-Sr. presidente; para C{ue se ha de tirar aos povos
um direito que elIes jã tmhão adquirido a esta lei?
l.:ma vez que eUa fOi sanccionada em 11 de Outu
bro, porque as Cortes da naç.ão portugueza, de que
.:fizemos parte, tinhào declarado que as leis que sa
hissem daquella assembléa, seriào publicadas in
dependentemente da sancção do Hei, segue-se que
esta foi decretada e :;anccionada em tempo e está
na condi~i'lo dits antoriores para ser adoptada; mas
.li du'-ida ó se eUa devo ser datada de a de Outu
bro: seja embora indicada com essa data da sua pu
.:bliração, o que cu digo é que os povos têm direito
.li adoplar-Sl\ esta lei, quo fUra CClta mmbem para
d\es por autoridade competente então, porquanto
nós fizemus causa conullum com Portugal até o
dia 12 dt~ Outubro, a loi tom a data de U: logo foi
anterior li \'po\~\\ da nossa separa<;üo e está na raZrlO
das outras al1tt'riort\~, Alem do que. nem todas
ns olltrns provincias proelamar[l\l simultuneamonto
com \I mo de Janeiro n sua indepcndencin no dia
12 do Outubro o isso basta para o caso, A primeira
qUl' n proclamou foi o Rio do Janoiro, logo como
-se trata das outras provincia que ainda o não ti
nhão rei to?

Como ú que as vamos privar do direito quo ollas
têm li essa lei '!

Voto, 'pol'mnto, pola adopção da lei: lo porque
joi sanccLOnadn á 11 de Outubro, opaca anterior á
proclamacão da independoncia; 20 porque quando
.se proclamou n mesma in~cpendeneia no ~ia 1.2 do
Outubro, foi em parte e nao em todo o temtorlO do
:arazil.

O SR. SoUZA MELLO :-Sr, presidente, a materia
do decreto das Cortes de Portugal, de que ora se
trata llromulgado em 14 de Outubro do anno pas
sado: i822, ê justa e attendivel para ser. obj~cto de
uma lei, que devamos fazer, para garantir a Immu
.nidade da casa do cidadão, ma& não para admittir
:mos aquella lJ.'le ora ~e ~os apre.senta: porq:uanto o
.Brazil renunCiOU ao dIreito que tmha ãslegislaturas
.de Portugal" não em 12 de Outubro daquelle anno,
como diz o :::ir. Franca, mas em 3 de Junho, em que
.se decretou a existencia de uma assemblén legisla
tiva no Brazil; nestas circumstancias, pois, parece
indecoroso que tendo-se jã negado o reconheci
mento e obediencia ãs CÔrtes de Portugal, ainda se
.queira estar por leis alli feitas· posteriorIJ;lente;
..muito mais nào sendo o caso de tanta urgencla que
.:não possamos aqui fazer uma lei sobre o mesmo
assUIn{lto, Portanto, voto que a lei de ~ue se trata
nào seja incluida na tabella das adopta as.
... O S1\. CAP-NE11\O DE, CAMPoS: - Sr., presidente,
:quant~ ~~expen.di~oo illus~, preopinante, é con
1ra pnDClplOs de Juosprudencia.

o illustre p:reopinanle sabe muito bem que ·a pro
mulgação. é essencial·ã lei; que importa que a lei
esteja sanccionada, se elIa não fôr publicada?

Ora, a ordenacão marca mui expressamente o
tempo preciso pàra as leis obrigarem, isto é, para
serem leis, porque leis sem obrigação não entendo.
Na côrte,depois de oito dias da sua publicação Da
chancellaria-mór e fóra da côrte, tres mezes. Por
bnto, que nos importa que fosse a lei sanccionada
ã 11 ou oi·14 de .Outubro, se quando ella veio a ser
publica no Brazil. já tinhamos proclamado a nossa
lndependencia?

Que quer dizer, os povos tinhão direito li lei,
P!U?- disto se, c~ncluir qué exista a lei ? Desse prin
CipiO conclUirei eu, que façamos uma lei seme
lhante, ou melhor se fOr precisa, mas não que por
esta fórma admitlamos uma loi estra.ngoira.

O SR. Fa.\.",çA :-Sr. presidente, ou fallei do di
reito que os povos tinhào ã lldopção desta lei e o
illustre preopinante fallau dn obrigaçàa dos mes
mos povos.

Eu bem conheço que uma loi não obriga senào
depois de publicada; sei muito bem o que diz n
ordenação a respeito do tempo cm quo o~la obriga;
Ill11S nós não tratamos aqui aI! fazllr extensiva a 1\1i
a algum aeto antorior á sua publicaçuo, hvpotheso
em que procederia o argumonto do mustre proo
pinante; o quo se trata li do direito com que so fez
e sanceionou a mesma lei1 isto é, se o11a foi feita
o sanecionada pela autoriaado legislativa do povo
brazileiro, assim como o forão as outras anteriores,
que se tôm colligido na tabella em que esta se quer
contemplar.

Este é \) lado, por onde se dove cncurar li
questiioi o é o mesmo por onde conclúo a favor da
adopção da lei, pdas mesmas idonticas razões que
conclui n rospeito das outras, isto é, porque não é
contraria á no\'a ordem do cousas consecutil"\ls ao
dia 12 de Outubro. em que proclamámos a inde
pendcncia do Brazil. Se as outras passarão, deve
esta tambem passar, porque eslá dentro do mesmo
poriodo e tem os mesmos requisitos das outras que
formào a tabella.

O SI\. C.\RVALHO E MELLO: - Sr. presidente,
quando pedi a pala\Tll, foi para fazer vêr á esta as
semblén, que eu tenho os mesmos principias em
que o nobre deputado fundol! uma parte do seu ra
ciocinio.

Quando esla commissão désse a tabella das leis,
devia formal-a como se tinha vencido, ou para me
lhor dizer, o que estava nas suas forças e alçada
por assim dizei', era regul~se quanto pudesse pelo
que fôra decidido a este respeito. No exame appa
receu esta lei e a commissão levada dos seus bons
principios. achou que seria muito acertado fazêl-a
entrar na tabellll, mas começou a duvidar, por
causa da sua data, visto estar já nesse tempo accla
mado o imperador e ter ella vindo já quando este
imperio era independente e separado de Portugal_

Quizemos inseril-a, mas retlectindo depois sobre
este ponto, e dado que muito bem nos parecesse a
sua adopção, pelos luminosos principios que con
tinha, comtudo hesitámos, porque cumpria marcar
uma época em que findasse a adopção das leis de
Portugal e mui justa e decorosa pareceu a·da ac
clamacão do Imperador. A commissào estava auto~
risada-para o fazer. Não era limitada li sna alçada
só ajuntaI: e colligir as leis. em que se houvesse
posto o Imperial -Cumpra-se- como se escrevêra
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n~ projecto da lei para a obser,yancia da legisla~o
e:nstente que nesta parte nao se venceu. M.3.1S
13l'ga era'a esphera do que se lhe havia facultado.

Tinha-se vencido, segundo a emenda do Sr. An
drada Machado, em que se especifica e mui clara
-illente se diz, que se hãa de observar as leis das
cOrtes de Portugal, que forem confunnes aos n<J.ssos
principias, furmando-se uma tabella que se aJun
taria á lei. Creou-se para o arranjamento del/a esta
commissào, que em virtude destes poderes podia e
devia adoptar todas as ll.ue lhe parecessem justas e
coher<lntes aos principlOs constitucionaes. A de
1iue se trata os contém muito dignos de serem ob
servados o sendo o embaraço que a commissão en
controu, o quo já expuz, a assemblúa o deve tomar
~m consideração para resolver o que for justo e
acertado.

O SR. C.\RNEIRO DE C.\:UI'OS :-Sr. presidente, re
queiro a V. ·Ex. que mando lt'r a emenda, o toda n
lei. Como eu nào assisti II essa allernção desvjo s~
bc-Ia. Eu nilo mo opponho, Jll'm vou contra a 11'1;
mas quiz~ra anlus quo so (\tOSSI1 uma \oi nova.

O SI\, FI\.\~clsl:(l C."I\NEIl\O :-Sr. Jlrol'idl1llll', (~u
fui membro da cOllunissilO UDCal'fl'~1I lt do formar n
tuboUn U<\ll lois uns CI\rll'S 1111 Lishon. quu 11m'o
acompunhllr a no\'u lei o u lIo:ll« llSSlllIIbléa, 11 1IIt'1I
voto foi qUIl SO illdui~SIIIll lia (litll tabollu rodas llS
lois dnqudlm; Córtt's ('vidt'lllL'lIllllltn pró\'l'ítóSll:l, !'

conformes (lO systcUla adoptudo, lllú li UI!ueha da
proclamac;àu da nossa jndopclltlu(lcill o do Jmporio,
ou mesmo alé iÍ epllcha da lI1CSllla redacl'üo UII la
bclla; porquo a ulllelldll do Sr. dupulatlô Andradu
Machado nüo su limitou li fórrllu do I'aragrllpho.

Estl~ diziu qUll li cummissilo lIdruitlirill 1111 laudla
aqueIlns leis das CUrtes quo houvl'ssem sit!o 5allcdo
nadns por Sua l\Ingcstado ; pOrl'1lI a emenda do SI',
Andrada Machado, ~uc {oi substituída ao puragra
pho, parece. ndmittlr todas a.s que pelo juizo da
commlssão nao fossem contrarias ao systeDla ado
ptado : portanto julguei que estavamos autorisados
n incluir na tabolla osta loi sobre a sogurunça, o
casa do cidndão de que so trata: oppoz-so-me quo
era uma irregularidade por ser esta lei publicada
em 14 de Outubro de 1822, posteriormente li pro
clamação do Imperio, devendo por isso julgar-se
uma: lei estrangelra; porém tal razão me parece in
sufficiente, porque estrangeiras se poderião entiia
considerar todas as outras das mesmas COrtes de
pois que formamos nação separada, e muHas na
ções se não têm injuriado de admitlir leis estranhas
.quando elias são de reconhecida utilidade, quanto
mais que esta lei foi decretada pelas Côrtes em 11
de Outubro, um dia antes da acclamação do Senhor
D. Pedro!.

'O SR:. ARA.U10LDlA.:-Não se percebeu.
Por ser dada a hora ficou adiado este objecto, e o

Sr .. presidente declarou que se ia entrar na hora das
indicacões.

O S~. MONTESWA: - Sr. presidente, eu tenbo
ouyido.fallar muito ·mal da administração da Santa
Casa da Misericor.dia,..o como li. meu ver, acho que
nada é mais, nem mesmo tão honroso como soc
~orrer, eCUlar de infelizes que não têm pai nem
mái,:ao mesmo tempo que o governo tem tomado
sobre si esta admi,n~tracão',pelo dever de suprema
inspecção ;julguei conforme fazer uma indicação
sdtire lStO' (\ell~ . .. .. .
. 'Eu,' Sr;.presl.d~nte, fld1ar~i alguma cousa sobre a
in"dicaçáo para a'estabelecer.

Primeiratnente acho conforme nomear uma com
missàG de~oas de conhecida probidade, e saber,
para examinar o estado da casa, tomll.l' contas, e
apresentar o que convem reformar ou addicionar
Tenho ouvido dizer que as rendas desta casa mon~
tão para cima de 180:0005000; ninguem sabe (\ "ue
se faz deste dinheiro, c e justo que todos saibão' e
não padeçã.o esses infelizes em tudo maltratados', e
mal armnjados, donde resulta a horrorosa mortan
dade nos expostos, e mais infelizes, que procurão o
abrigo daqueUe estabelecimento de caridade.

Eis aqui os fins da commissão, e relatorio, que
lembro deve ena apresentar.

Póde-so dizer que a mesma Mesa apresente essas
contas, o o relatorio de suas precisões. Mas a quem?
Depois, a Mcs<'l. é parte: se não houver quem exami
no, exporá o quo quizer, e pedirá o que Ule parecer,
e tudo ficará como d'antt:ls,

Nada: nada: contas, c responsabilidade. Peço a
urgencia Sr. presidente.

\( I:'iDIC.\Ç.\O

\( Proponho '1"0 se indique ao governo que no
meie uma cOlllmissão tIe pessoas conspicuas e in
~trujdas para conhecor do ostado da Santa Casa da
iUisl'ricol'dill, para o que l':<pl'dir<i as ordens com
pl't\'n\e~ á MI',a da díta cllsa al1m do quo communi
qUI) t' flll~il pu blico ú commissiio o que P<'l' eUa. rÓI'
!ll'dido pllrll bom intl'irnl'-so o poder dl'sempenhar
li Um da Slla nomeaçi\o: devondo outrosim, e:<pen- .
dor ú corurllissào um relatorio das reformas que de
\"om 51'1' foitas Illlquollo estabelecimento, partici
pl\l\do tudo á l\s~l~\Ilb\éa. - O deputado, Montc
~lll/l(l. ll-Foi apoiada e declarada urgente.

O Su. CAII:'iI'UlO DE c.\3lI'OS :-Sr. presidente,rc
~u\)iro I}U\~ so loia 11 indicação. (O Sr..Maciel da
t:osta, leu.)

Convenho, ni"lo me opponho a isto; sómente me
0ppofoi II uma l\SsÜ\'ção que tonho ouvido á respeito
da Suntn Casa da ~lisericortlia.

O goromo nada tem com os bens da i\lisericordia:
II sua administração está sugeita a ser fiscalisada
como as das out1'l1S confrarias. As Misericordias s(Í
tem do singular o estllrem debaixo da especial pro
tCCI,;ii.o do governo. Por~Ul não me opponho á indi
caçào, antes sou de parecer que a isto se deva dar
uma attençilo muito particular.

O SR. AL~tElDh ALBUQUE1\\ ','E :-Levanto-me para
falinr contra a urgencia.

Este negocio não é da COlllpetencia da assembléa;
portanto ~st;í claro qlle a rcsp~ito dene não se dá a
urgencia, de que falIa o nosso regimento,

A administração das Misericordias está providen
ciada, e mui bem providenciada em lei feita em
1806: ella se refere a outra, que incorpora os bens
das Misericordias na Corôa; e dá todas as provi
dencias desejaveis não só para o bom tratamento
de todos Os doentes, mas dos expostos, e pessoas
miseraveis : estou tã'O certo na lei, que até me lem
bro que é reIerendada pelo Condo de Villa Verde.

Se na administração da Misericordia haabusos, é
ao·govellno que se deve recorrer. Ainda á poucos
dias aqui se disse que pertencia ao governo o nego
cio de que veio encarregado Luiz Paulino; sendo
aliás negocio, que ainda não está marcado nas attri
buições do poder executivo: agora pretende-se que
pertença â esta assembléa ingerir-se na administra
ção da Misericordia, quando ha lei, que regula essa .
administração~ e autoridad~ competente para fazer
executar as leis. Voto pois contra a urgencia.

40
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o SR. LOPES G.uu.:-Sr. presidente, eu apoio a
indi~ção, e farei um additamento para que as pro
videnClas neUa exigidas se estendão a todas as pro
lincias que têm tal estabelecimento.

« ADDIT.\MENTO

« Proponho que as provide!1cia~ indi~da~ pelo
Sr. Montesuma se fação extensivas as prov1Dc~asem
que houverem iguaes estabelecimentos de candade.
.:-o deputado, Lopes Gama. li-Apoiado e declara
do urgente.

Depois de breve discu~ão, o Sr. presideD~e poz á
votação a indicação do ::Sr. l\.Iontesuma e fOI appro
nda juntamente com o addltamento do Sr. Lopes
Gama.

O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-Sr. presidente,
mando á mesa um additamento ~ i_ndica~o do Sr.
l\Iontesuma, e ú, que esta commlssao seja perma-
nento, e estenda-se tambem ás cadêas. .

Quem nunca foi á cadêa, não. póde dar lm.por
taneia a esto additamento : eu Sim, que passei por
isso; é quo sei o que isto é, e o que vai pelas pri
soes.

« ADDITA31ENTO

« Proponho que essa commissão seja permanente
e so ostenda .is cadêlls.-HC1lriques de Rezende. ll

Apoiado.
O Sn. MARI.\NSO DE ALBUQUERQUE: - Parece-me

(IUO a commissão para inspeccionar as cadêas deve
ser especial.

O SR. FIIASGA :-Sr. presidente, opponho-me ao
nddilamcnto, por ~er estranho á mat.eri~ da indi~
rão, a qual 50 limita sómente a pedrr mformaçoes
ão go\'erno sobro a administração da Santa Casa da
l\1isericordia ; a qual supposto se estenda1 a presos,
é sómente na parte respectiva aos actos de caridade
que com aUes manda praticar o seu instituto. .

O que aponta o illustre preopin~nte_autor do ad~l
tamento, é materia de nova lOdicaçao: e que nao
póde satisfazer-se pelo curso que esta em debate
deve seguir.

Além do que tudo qua~to pe,rtence á protecção
de presos é objecto pecuhàr ~o g~verno, que deve
fazer praticar com eUes as leiS eXlStentes e apon
tar as que faltem para se preencher afim d'elies
serem guardados em custodia sem "exames, e op-
pr"ssões. . ' . . .

Os ministros e malS admlOlstradores da Justiça,
devem responder pelas faltas que nisso haja, etc.
Voto portanto contra o additamento. •

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS:-Nós ~ão. podew?s
ter cadêas boas sem se fazer um edlficlO proono
para este fim. Muitas vezes se tem mandado fazer
obras na cadêa, mas denas jámais podem resultar
grandes beneficios, porque o edificio não permitte os
melhoramentos essenciaes.
.__ Foi o Aljúbe, é pequeno: e não admitte os repar
timentos precisos.

Todas as nossas cadêas estão nestes termos, e
assim se conservaráõ emquanto não pudermos con
struir- umedificio com as proporções precisas.

Que desgraça não é a falta da classificação do
presos I

Aquelleque nem a~nda estã pronUf:\ciado vê-se
misturado com -o faclDoroso reconhecido, quando
entre os mesmos crimes por muitos motivo~ deve
haver separação; e se alguma' ha com effelto de-

pende isso dos carcereiros, que neste caso tirão
pelie e cabello.

Portanto repetirei, emquanto não houver um edi
ficio capaz, jámais conseguiremos uma leíõrma ra
dical.

O SR. HENRIQUESDE REZENDE :-Não me impor~

ta, que o additamento que propuz :{lasse como tal, ou
como nova indicacão : o que digo é, que não enten
do que haja algum inconveniente, para que esta
commissão, que deve inspeccionar a Casa da Mise
ricordia, inspecci.one tambem as cadêas.

Digo mais que esta commissão é da maior ur
gencia. Se elIa existisse na Bahia, eu, e outros se
riamos tratados como fomos em Lisboa, onde ella
existia.

Chegamos de Pernambuco ao Castello de Lisboa :
o carcereiro trancou uns na chamada sala nova, que
não deixava de ser bem immunda; a outros deixou
em salas, e quartos abertos e commodos: já sabe,
houre nisto sua conveni~ncia: uns derão uma peça,
outros duas, e tres e maIS.

Dahi á pouco chegou a commissão das cadêas,
mandou abrir tudo, menos a porta da rua; deu or
dem para entrar tudo e todos; mandou ir camas,
lencóes, cobertas e todo o necessario, porque nossos
balÍús ficarão á bordo, porquo era preciso passar na
alfandega.

Outra cousa porém foi na Bahia onde não havia
esta commissão : chegamos alli, o carceroiro do sua
propria devoção, sem que ninguem lh'o recom
mendasse. metteu-nos em um segredo, que nunca
se havia alimpado, e até parece que se havia sujado
de proposito, nús, deitados no chão puro, em tem
po de inverno; e quando a cabo de vinte dias sahi
doente, achei em outra sala immensa gente accor
rentada, e pregada no chão, maltratada e coberta de
immundice; e que não sahia da corrente senão a
troco de muito dinheiro tendo por mezes solfrido
estes tratos.

Se então houvesse uma commissão zelosa que tra
tas e do bom tratamento dos infelizes, que alli estão
em segurança, e não como castigo, porque sua sorte
dependia de uma devassa, que a alçada estava tiran
do em Pernambuco, nossa sorte seria um poucõ
mais suavisada.

Digo pois que se crie essa commissão, ou que a
mesma da Santa Casa da Misericordia trate disso, e
que seja permanente.

Julgando-se a materia sufficientemente discutida,
o Sr. presidente poz á votação:

lo Se a commissão encarregada dos negocios
da Misericordia devia ser a mesma para as cadêas.
-Decidio-se que não.

20 Se se deveria recommendar ao governo que
nomeie uma commissão separada para isto, dando
depois conta á assembléa do resultado.-Venceu-se
que sim. . .

A requerimento do Sr. Araujo Lima, propozmais
o Sr. presidente, se tanto estas providencias como as
outras relativas á Misericordia, deverião ser exten
sivas a todo o Imperio, e assentou-se que fossem.

O SR. l\IONTtSUMA :-Sr. presidente, terceira vez
declaro que sou fiscal da fazenda publica.

Ra militar que está vencendo soldos, que não
estão na lei: isto é positiva delapidação e malversa..,
Ção dos dinheiros e rendas nacionaes. _

E' caso portanto de importancia; chamo a atten
ção da assembléa, e mostremos á este ministro cor
rompido, que assim zomba da lei, que ha 'lUbID vigie
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« PARECER

Sessão em 23 de Setembro de t 823

.PRESIDENCIA DO SR. BARÃO DE SANTO AMARO.

Reunidos Os Srs. deputados pelas 10 horas:da ma
nhã,. fez-se a chamada", e achar~o-se P!esentes .~;
faltando com causa os i::lrs. AraUJo Gondim,Martms
Bastos, Xavier de Carvalho, Andrada é Silva, e Sem.
causa os Srs. RodriguesVeUoso, Silveira l\fendon-
ea e Costa Barros. ., .
" O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessâq, .~
lida a acta da antecedente pelo .Sr. secretario Càrva';'
lho e Mello foi approvada. . .'

por ella. :E' o caso. O decreto de 12 ~e Ju~o de' F~i dec~arada urgente, e depois de alguma dis
1806 ~~ou por urna._tabella a~ gratificaco~s de cussa~, f~I approvada e mandou-se. remetter ãs duas
commlssoes, q!;le vencenao o~ offiClaes e~g~nbeIros, COmmIssoes de guerra e de constituicão.
segundo a qualidade dos servlços, que alli vem espe- O S1\ SECRaTAl\IO MA C· 1 .
cificados: distinguio as commissões em commissões dicarJlo' adiada do Sr l\ICoIELt DA OSãTA euduma ID-

temp de guer'"a e em tempo de 'paz· tas ~ . ~- .• n esuma cerca e se pe-
e.!D ~. .., . ,~s .10- ditem esclarecimentos ao governo sobre varias d
~a.o subdistmgUl~as e!.Jl actlva~, e de resIdenCIa; pezas mencionadas em certo bal . f' es-
aquellas deu gratificaçao de melO soldo, e outra que vada anço, e 01 appro-
chama de transporte marcada em uma escala: ás de " .
residencia, deu tão sómente a gratificação de meio OUlC!ntSeR: MONTESUMA mandou para a mesa a se-
soldo. 0'_

Ora o serviço de inspector do arsenal de guerra « I:'tDICAÇAO
como direc~o de obra militar! é,serviço para o qual. « Preso na provincia da Bahia, nos fins de Maio
se f~z precISo comparecer ,diarIamente em lugar deste anno ° briO'adeiro Pedro L b t t d' d
destmll:do ;. segundo se expr,lm~ o § 80 d~que~e de- este de ter o com~ando do exercit:eatr~ , a :~xa~ll~
ereto, e ev~dente, ser co~mlssao de .reSldencIa; e provincia, e portanto devendo cessar a ~atifi~ ão
como tal DaO tem de venCImento senao metade do que tinha como commandant . I:> lÇi
soldo da c, e porque a mulher

O ~oronel, porém, Sah'ador José Maciel aetual aa~~Ú~o ~~:fiade!ro. percebeu até o mez. passlldo
inspector do arsenal de guerra vence 488000 men q g caça0. proponho quo se peca0 ao go
saes de gratificacão de transp;rte; além de metad; Õedno ~s ~ec~lsfsllria~ informações sobre este caso.-
do seu soldo. " epu a o, J ontcsllllla.»

Que é isto, senhores'! Até quando se dissiparáõ Por ter dado a hora, ficou adiada.
sem {lejo os fundo~ nacionaes? . O S~. AUlEl.oA ALPUQUERQUE :-Sr. presidentlil,

Ate quando a leI será um ente desprezível. e sem eu crOlo que o lIlustre relator da commissüo de J,lo-
consideração't deres tem Um parecer para apresontar. QUeira

Póde dar-se porventura iguorancill da lei nesto V. Ex. dar-lhe a palavra. I

caso? . , ., O SI\. R18EIRO DE REZENDE 10\1 por parto da com-
O ~~mstro, quo nuo sabo a 101 não é di~no do missão de poderes o seguinte:

sor mmlstro. Se a sabe, e posterga; cumpre faze-lo
res~onsavcl.

Não ha dia, sonhores, que não lastimemos aqui
o estado miseravcl do thesouro; e consentiremos « A commissão de poderes examinando os di-
taes abusos? p!omas d,os, Srs. José Joaquim Xavier Sobreira e

Requeiro portanto que esta minha indicllcão vá á' Manoel RibeIro ,Be~sa de !l0Uanda Cavalcanti, depu
commissão de guerra e de constituição para dár o seu tados pela provmcm do Ceará, e dos S1's. João Evan
parecer, e com urgencia : li commissão de guerra; gelista de Faria Lobato e Antonio Teixeira da Costa
pois que o objecto é militar peculiarmente : á de deputados pela provincia de Minas-Geraes, os ach~
constituição; por versar sobre in{racção de lei. conforme Com a acta geral de cada, uma da.s referi-
~ar~ce que eu devera propor se pedissem escIa- dals9PdrDV1J'nchias'de lc8230m °decreto, e mstrucçoes de 3

reClmentos ao governo para obrarmos com toda a e f un o e .
circumspeccão: porém não opino assim, attendendo « E porta~to de parecer, que os mesmos Srs. de-
primeiro á que a inf1'acção óclaríssima: a lei expres- ,putados v~nhao.tom.?-r assento nesta assembléa ten
samente nega aquella gratificação: segundo, eu mos- d~ de sentll' a pnv~çao das luzes do Sr. José de Abreu
tro que elIe a vence; logo que ha para que o governo Sllva •.que na quahdade de supplente pela provincia
esclareça? Que ha de dizer o ministro? Que não faz de MInas-Gerae? c0!O a entrada dos dous nobres
caso da lei; isso jã nós o sabemos; e espero lhe da- d.eI,lutados propnetanos deve ser escuso do exer-
remos rememo. CIClO.,

Entretanto se a commissão entender que deve cc P~ço ~a ~ssemblea, 2:2 de Setembro de 1823.-
pedir esclarecimentos eu não lhe tiro essa liberdade: Est~vao R~betro de Re:::ende.-Manoel Jacintko No
que os peça: prudencia, e circumspecção eonsti- guetra da Gama. »-Approvado.
tnem as primeiras bases de minhas observacões e O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia a dis-
votos. ." cussão do projecto de constituição.

Peço a urgencia; por ser o objecto de muita im- Levantou-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos
portancia. . da tarde.-Luiz' José de Carvalho e Mello, secre-

A nacão precisa destas e oulras migalhas, e peco tario.
a palavrà já para outra indicação. •

« INDICAÇÃO

« O actual inspector do arsenal do exercito, coro
nel de engenheiros, percebe além do seu soldo egra
tificação de commissão aetiva, mais 48$000 de gra
tificação de transportehquando aquelle servico pelo
decreto de 12 de Jun o de 1806 §§ 5, 6, 7"e 8, é
considerado commissão de residencia, a que não
podem competirtaes vencimentos.

«Portanto proponho áassembléa que remetta este
llegocio.ãcommissão de guerra unida á de consti
tuição, para dar o seu parecer.-O deputado, Mono
tesuma.»



DO MINISTRO DO IMPERIO

(C mm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Magesta
de o Imper~dor remetto ~ ~. Ex. par~ ser presente
na assemblea geral constitumte e legIslativa do Im
peri~ doBrazil o oflicio incluso de 21 de Agosto
pro~~ passado, em que o governo provisorio da
prOVlDCla de Pernambuco, em cumprimento das or-
dens, que lhe forão expedidas pela secretaria de Es
tado dos negocios do Imperio, por portaria de 11 de
Julho, dá conta das cadeiras de ensino publico, es-
tabelecidas naquella provincia. .

fi Deus guarde a V. Ex.. Palacio do Rio de Ia..
neiro, em 22 de Setembro de 1823.-José J~ag,uim
Car-neiroâe Campos.-Sr. João Severianno'Macie1
da Costa. »-Remettido á commissão· de inst.cuccão
publica. •

SESSIO EM 23 DE SETEMBRO DE 1823

.o SR. SECRETARIO MACIEL DA. COSTA. leu os' se- não é faci! calcular com exactidão a quanto possa
guintes oflicios : montar annualmente o seu renàimento pelas alter-

DO MINISTRO DA GUERRA nativas a que estão sugeitol).
« Illm. e ExID. Sr.-Sendo presente a Sua Ma- (C Que finalmente inclusos por copia o decreto e

gestada o Imperador o oflicio que V. Ex. me dirigio~a!.lta que estabeleceu os emolumentos nesta repar
.na data de Sdo corrente mez, exigindo da parte da tiçao; e sendo bem sabido que taes emolumentos
assembléa l!eral constituinte e legislativa do T~pe_ forão primitivamente concedidos com o justo fim de

~ '-'1-1 dar ao empregado. como fructo de seu trabalho me-
rio do Brazi! varias informacões sobre a re~articão !hores meios de subsistencia e de um decente trata-
da guerra, me ordena o mêsmo Augusto ~enhõr, to t .
m'e para melhor conhecimento da referida assem. men pro:a.os ornar md~penàentes,principalmente
l- e~ repartlçoes de tanta lmportancia c transceden
uléa eu responda a V. Ex. sobre os diversos quesitos Cla como as secretarias do estudo; devo todavia
clara, a explicitamente da maneira seguinte: observar que o Senhor D. João VI quando mandou

«Que os oBreiaes actualmente empregados na regular a~uella }lauta tevo om consid~raçüo minorar
repartição da guerra são 12 exclusive o official- quanto. fOI posslvol os omolumentos 11 classe militar
maior. da 1" bnha, contemplando-a como na roalidade é

« Que este numero é sufficiente para os seus tra- de poucas possibilidados, nito acontocendo assim à
balhos,não tanto porque eUes deixem de ser effccti- ro~p?ito dos ~a 2a o 31 Ii~h~ p~la ubvin ruzilo do quo,
vamente consideraveis, pois é bem notorio e sabido oXlgmdo a 101 como rücl llls1to IIIdi:lpl'n!lavol quo taes
que o expediente desta repartição é extrllordinario, oIDcinos tonhüo possibilidndos blltituntC'!i para se
e de natureza a nilo solrrer delongas, mas porque manterom inullpondontl'H l' com dl'("l'llCill nOH HOUS
sendo os officiaes assiduos, e pela maior parte bas- po~to~, .oadll li(m,tiiv~'1 \Il1ltl tlllvill Iil'r por l'l1'lIll'lhallto
tante ex~diLos e iDtelligentes, so tem felizmonto prlOclplO l'olltrl1>lllr I:Om llqul'lIl'N l'flwlulUUlIloti
conseguido trazer em dia todos os seus trabalhos. quando tiilO 1II{I'llt'illdol'l; Ullluitu muil'i Jlft!~lll1tl'ml"'tl;
/:Omo tanto é para desejar, em beneficio das partos, q~o I-:miUO UU bt',Ilt'lklll 1111\1 IIlt.* fl\l'l1 lIUlorl{lldu d.I
e melhor regularidad~ do serviço. nao fl1zl.!r"~u trallMl til I' I'iUIIl'lIHlll'UII'M (Ittlui'l fl'j.!'il'llrutl da

« Que todos os referidos omciaes têm o ordenado cIl/Hledlana (' IIll'rcfl~, 11 r>''l';'l'lnrill do j{OV\'YIW dltr.!
de 4008000 á excepl'ão de um que tendo sido oficial armati, l!lU ('.UjIIl'J ll~l"'~ÍlI1:i lI11ll l rioflllt'lltl\ IlllHlIVilU

.. P omolunwn10ri.supranumerario em ortugal, quando para aqui IJ.
VelO. foi nomeado omcial effectivo Com o ordenado Ii ~ um di~ttl ,culIlprl ' tllllllH'l1l ull';\'fVur IIUl' na
de 7008000, deduzida deste a decima : que o omcial- rofo~lda pauta \·ll.:>tl 'lII lllllllu!'l llftlj.;I.\:i ,\t, JI,'J'fuitn
maior tem o ordenado de 8308000, e que o portoiro nllllldadu. como !'lUO UH flUtl VllU "lllUI~lUllllrlOi'lUal·ll
guarda livros tem o de 7008000 por estes dous luga- la~~ão junta, prucudundu i:;to dI; hllVl'flllll Hitlllll!luli·
res, que serve simultaneamente. dos alguns l'llIprt'/-:OH, 1llll'IIull til' }llllíllVLlU (\\llolu-

« l,Jue os emolumentos que percebem, sendo con- mentos, Ude hllVOflll1l outrus 11110 JfulIllÍr.! fUI'/IO pru
tingentes e incertos não é por isso possivel calcular vldos.
com exactidão a quanto possão montar annual- . (I Não dovo por 111,11 lJll1ittir IJIlIl ~litll I'ojlill'tidw
JIlente. . mnda 9UlJ soparada hUJu nus :>1J1li'l trull/lllwl'l tllI dOI>

« Vê.se porém da conta que vai junta dos dousul- nogoclOs ustrun~l'Íru~, UH r.!UUb f('lIIlillll'lItus l;iw
:tiJ;nOSt.6. do que actualmente corre, que o rendimento igualmente ,l'ei\llrtidos POIOll ulUdlíW:i tio UlIlll o uutra,
DAquelles primeiros não fôra extraordinario, e que na conformldl1du do dmTt.to tJt~ 17110 Maiu du IIll/lO
se.neste apparece um maior rendimento do que nos proximo passado. quo IJIllllduu IIU oCI'Ll~iiw lia 1i1111
.outrOs. é pelas obvias razões que a isso derão lugar, separaçiio que se continUI1DSI!m li dividir l'ullIulati
e.que cumpre referir ~qui para que se conheça, que vamente os rcn~i!Df.mtol:i do ambas, PUflI nãu /lellrom

..,A" d d d - de melhor condlçao unl:i, qUI! outrus, fJlJaul.lu llliús
a ULUerença. para maIS eve ser e pouca uracao, todos tinhiio ad~uirido i"unI dircüu um; rwtlill'untos
por isso mesmo que tendo cessado as causas "que " • •
JlBJ;a isso concorrerão, necessariamente devem ces- pr<!venientes e ambas as rt'parti~~úus, quundo
sar os seus etreitos. uDldas.

« Uma pxoomoção geral bastantemente crescida I( Deus ~ullrde a Y. Ex. P1WO, um 20 do SulOm-
em todos os corpos de milicias desta Côrte e pro- bro de 1823,-João Viâra de ·CClr1,allw.-Sr. João
vineia, onde além de um grande numero de oflicIaes, Severianno Maciel da Costa.l>-Uemcttido lt commis
estropiados que forãoreformados e substituidos por são de fazenda.
oQtros, havião muitas vagas que forão então pre
enchidas, e além di'Sto todas as patentes que tinhão
ido para Portugal nos annos de 1821 a 1822, eque fo
rão aqui reformadas e 'assignadas quasi pelo mesmo
tempo,;prod~ão, nos p~imeiros mezes deste anno
o maior rendimento 9...ue se nota da conta, mas que
pelos: motivos ,expendidos .deve em breve cessar.
. «Que.a:re!W6itodo lJiario do Governo, ,'Sendo um
periodicó.em que o governo não tem outra ingeren
çjaâllais .dó 'qJle a de mandar publicar neUe a sua
~Sp:otidencj~,.sem.que para isso lhe preste au
Xi1ip~,íiem: di$peridli,cOllsa alguma, llois que os seus
propnetariós são osq:ue conC<:\rrem.com todas as
Gespezas, e,qtlet~ diSso a ~~nistraçãó particu~
1al"c9~o;quaJ.~er.outropen.0dista ; nada .póde s~
ln'e'iSso'diZer além do que se vê 'daconta Junta que
apresentarão os periodistas,. donde· se· collige que
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« lllm. e Exm. Sr.-Tendo o g~ve~notempora
fio ultimamente instal1ado na provmcla de Plauhy
dirigido â augusta presencade Sua Magestado o Im
perador o seu offieio de 15 de Março do eOT~en~e
anno, em que p~ieipa ae~a~-~e aquella p~onne~a
livre da opprt.ssão de seus InImIgos, que forao bati
dos, derrotados e "perseguidos a~é o interior da pro
vincia do Maranhao, e ter-se al1l logo proclamaâo a
independencia do Imperio, e a união ás mais pro
vinclas para consolidação da sua integridade; ficando
finalmente dissolvida a antiga junta pr~visoria, e
coroando esta serie de gloriosos acontecimentos, o
pomposo acto da acclamação de Sua.Magestade Im
perial, CJue foi unanimemente seguld~ e!D todas as
mais villas e povoacões daquella provmCla : o mes
mo Senhor me ordena que assim oparticipe a V. Ex.
para ser presente na augusta assembléa geral con
stituinte e le~slativa deste Imperio, em confirma
\:.\0 do que soDre este mesmo objecto. lhe foi comm';l
nicado em omcio de 30 do mez proxlmo passado dI
rigido ao antecessor de V. Ex.

(f Paço, 22 de Setembro de 1823.-J?sé Joagu!m
Carneiro de Campos.-Sr. João Severlanno MaCiel
da Costa. li-Recebido com muito especial agrado.

O SR. Aluuso Lua :-Sr. presidente, é preci~o
tlBclarllr-so o que é quo se recebe com especial
lll;rlldo.

O SI\. C.l.RNElnO Da CAl4POS :-Está entendido que
a noticlQ de 50 achar unida llqueIla provincia, e de
se ter feito aUi n acclamacão do Senhor D. Pedro, é
li que se recebe com espec1al agrado, e não o omcio
do ministro.

O SI\. An.\U1O LlrdA :-Pois isso é o que eu pedia
quo 50 declarasse. (Apoiado.) .

Sendo nnnunciado ao Sr. presidente que seacha:va
fia snln immediata o Sr. João Evangelista de FarIa,
doputado pela provincia de Minas-Geraes, foi este
introduziáo com as formalidades do costume, e de
p'ois do prestar juramento, tomoll assento entre seus
lllustres collegas. .

Passou-se á ordem do dia. Entrou em discussão o
art. 4° do titulo lodo projecto de constituição, e as
emcndas ndiadas.

O SR. ROGu,\, FRANCO:-O artigo e~ discus~ã.o
comprehonde duas partes, alo respeita á dIVI
são do territorio do Imperio, a 2" á sua demarcação.
Quanto ~ 1·, não sei que razão haja para que nos
occupemos com reformas de nomes, quando o que
de nós pretende a nação, são reformas de cousas :
reformemos pois estas, e guax:demos aquella nomen
cintura, á que já estamos habituados.

A odiosidade que um illustre deputado suppõz ao
vocabulo, ou n~me de província, r~montando-se ?-os
tempos dos romanos, e suas conquistas, essa odlo
sidade 'desa~pareceu desde que as nossas cessan~o de
ser provinclas coloniaes de .Portu~al, passarao á
ser provincias suas, quero dlzer,lDdependentes e
livres. . . .

Além de que, Sr. president.e, ~ós já_ authentlca
mos a divisão, e nome de P!OVlDClas, nao s6 quando
passou o2° artigo deste..pl'0Jecto, mas tambem qu~n
do tratamos do novO systema dos governos provlD-
ciaes. . '.

Vejamos agora o que é que a illust~e commlssão
nos propõe neste artlg0. _Uuan~ á mim,. da fór?1a
que eIle está lançado, nao exprIme multo obvla-

mente () q:ue talvez foi da mente e intenção da mes
ma commissão.

No 2° artigo elIa enumerou as provincias do
Imperio, segundo que se achão actualmente divi-
didas.· .

Neste 4° artigo reconhece a inexactidão, e inr.on
veniencia daquella divisão, e propõe para ao diante
uma outra divisão, que mais conveniente seja para a
boaadministracão, eregimen das mesmas provincias,
que é justamente o mesmo que exp~ime o art. 11 da
constituição hespanhola, donde cUido foi adoptado
o Eresante.

Quanto á 2" parte, reconheço a difficuldade que
em todo tempo haverá de igualar a povoação das
provincias, conforme o que jã ponderou um honra
do membro; mas como essa igualdade so restringe
ao que fór possivel, não impugno a que passe esta
parte do artigo, que segundo as idéas expostas eu
redigira desta f6rma-art. 4° íar-so-ha. das provin
cias do Imperio uma mais convonionte divisilo, otc.,
como vai na emenda que otTorcço.

cc RAIENDA

li Fa.r-se-ha dns provincias do imporio uma mui!!
conveniento divisão, IOKu quo as cU'cullIstlludus I)

permiUão: então os sous Iimltl'sS(!rúu rogulados pUlo
balisns mnlerine~, II quanto ser possa iI.:uu\udll 11 :lUIl
população. - Rocha Pranco. lJ - Apoiadll.

O Sn. SOUZA MELLO: - Na ullirna sossflu om flUtl
se tratou doste art. 4°, disso ou o quo Jnn (lIlI'OClJll
justo contra elIo, na parto que parece oXLiulo:lIir li
nome e cathogoría do provincia, do quo guzill.l lli'i
partes componentes deste imperio: olTeroci umll
emenda ao artigo só nessa .parto, a ~llal. lJ uut~í\H
que se aCllbão de ler olfereCldllS pelo ~r. Vorg-umrlJ
derão lugaT á algum debate. .

Um Sr. deputado defendeu o artigo, (J ontro,i'il1~H

judiciosas .razões ponderou que o nome- pr~vmcln
-não devla ter entre nós tanta preponderanclll por
que era uma idéa de conquista praticada ontre os
romanos.

Eu porém continúo á pensar no sentido opposto;
porquanto se bem que esse nome-provincia-fosse
usado entre os romanos como symbolo de jurisdicção
com que elies seIlavão os territor~os quo conquís
tavão, não tem a mesma etymologla. nem entre ou
tras muitas nações aonde provincia é simplesmente
a parte de um reino.

O Brasil é um imperio nascente, unido, e indivi
sivel, não se compõe de partes conquistadas por
alguem, e entrou na lista das nações com certas
nomenclaturas mais cathegoricas, do que conquis
tatorias; e quando quizessemos altender ã esses
preiuízos de nomes não deixavamos de encontral-os
nos titulos-eomarcas-que são lambem um certo
estado de jurisdiccão.

O Brasil está póssuido das idéas de g:ue provi~cia
é mais alguma cousa que comarca aSSim como Im
perio é mais alguma cousa do que reino, se ha nisto
alguma cousa de sonoro sejamos consequentes, e se
ha influencia, devemos conservaI-a.

Talvez que as provincias se persuadão que se pre
tende destruir a sua preponderancia por meios appa
rentes, entretanto convençamo-nos que debal~e ~
minhat"emos por esse lado, porque as provIDClas
não deixarâõ de reassumir seus direitos quando ~e

vejão tocadas no ponto de sua grandeza. Sr. preSI
dente, haja. franqueza, sejão ~s provi}1ci.as como taes
igualadas, e reconhecidas, seja prOV1DCla tambem a
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metropole, desappareceráõ todas as idéas, e imagens Alterar portanto a divisão de um estado não é
de conquistas. . proprio de tempos convulsivos; é mesmo perigoso

Se porém a boa administração depende da divisão em. os· tempos de gerai pacificação. E posto que o
e commodidade dos termos; dividão-se embora nas artlg~se. en';lncia- far-se-ha - to~avia prometle
províncias as comarcas necessarias. Portanto voto constItl~cIOna..;::~nte uma nova diVISão. marcando
pela emenda que apresentei, e não duvido convir ~esde jã que será... attendidos os limites naturaes. e
na 2a parte da do Sr. Araujo Lima quando diz que Igualdade de população quanto fór possivel; bases
por uma lei particular se farão as subdivisões. . estas das quaes a ultima é inexequivel; porquanto

O SR. FRANCA: _ A emenda· que ultimamente nã~ é .um~ _só a causa, que póde influir no augmento
veio á mesa parece.:.me que não deve fazer artigo·da e dlIDlDUlçao da populacão de uma provincia: tudo
presente constituição. Nós já no art. 20 declaramos que p6de influir na vitalidade dos corpos sociaes,
quaes erão as provincias de que se compunha este p6de e de certo influe sobre a sua populacão, ori
imperío; mas eu entendo, que isso não obsta a que gem, quando augmentada, da grandeza, e felicidade
para o futuro se haja de accrescentar o numero das nações; quando diminuida, nota caracteristica
dellas, subdividindo-as em outras conforme melhor de sua decadencia.
convier á administração publica, e é o que ora con- Olhemos para a França; e nella acharemos uma
vêm declarar, admittindo-se a emenda do Sr. Araujo prova do quanto são epliemeras as divisões proje
Lima. Marcar todavia na constituição quaes sejão ctadas em o calor das revoIucões. A constituicão de
os requisitos ou bases sobre que as legislaturas 'Vin~ 1791 fez a divisão de departamentos, distriêtos, e
douras hão de deliberar, e estabelecer essas subdi- cantões: dahi a quatro annos ainda bem não estava
visões de provincias, parece-me desnecessario: e até realisada a divisão; já a constituição de 95 dividio
inconveniente ; porque a divisão do territorio de os departamentos em cantões, e estes em communas.
uma provincia em outras de igual predicamento ê Em 99 apparcce finalmente outra divisão de de
materia que mais se deve averiguar. em hypothese, . partamentos, e arredondamentos de communas. Pru
do que e,stabelecer emthese. Póde hem acontecer dentes forão os legisladores de Cadix, qUe deixarão
que as rlqu!lzaS naturaes de um solo, a descob~rta este o.bjecto .para quando o permittissem as circum
de nov/!-s mlIl:as, por exemplo, d~ um~ n~vegaça,? astanClas .p0!iticas da nação; como se vê do art. 11
certa dlstan~la re!I;lonta~a, mUltos cldadaos, CU1~5 da constltUlção hespannola. Prudentes forão os le
eI!lpre~osseja p.recIso anImar dando-lhes uma ad!Dl- gisladores de Haya em 1815, conservando a mesma
mstracao propna chamem separada da provlDcla a divisão antiga dos Paizes-Baixos; e s6 innovarão al
cuj~s fimit~s perteIl:cia anteriormente o mesmo solo guns dos limites das provincias confessando com
ent~o quasl ~eshabltado.. . ... tudo no art. 3° ~aqu~lla constitu~ção que as ractifi-
El~ que a nqueza, a dIstanCIa e f.a~111dades ~om-caxões dos limItes Julga.dos ut~l~, ou necessarios

merelaas, pode~ .por ventura eXigIr a cr~açao de l>enão fixados por uma leI, que dIrIa respeito tanto
uma nova P!o'!lDcla sem qu~ se tenha todaVIa co~ta aos inte,re.sses dos habitantes, como á conveniencia
com a sua dImInuta populacao, que deve consegllm- da admlDIstracão.
te~~nte prosperar quando ã ad~inistr~ção publi~a 19u~ente prudentes quizera eu que ?brassemos
faCIlite o andamento d~s transacçoes SOClaes pormelO SUPPrlMlndo este art. 4°; ou então redigind(H) na
de competentes creaçoes de todos os empregos 10- fórma do. art. 11 da constituicão Hespanhola e
caes, qu.e f~ção os . novos provincian.?s esquecer-se emenda do Sr. Roc~a Franco. "Nós jã approv~os
da provmcla matrIZ a que pertencerao. . o art. 2.: nelIe se dIZ que o imperio comprehende

A comarca de S. João das duas barras na pro- as. p~ovincias do Pará, Maranhã<?, etc. Para que
vincia de Goyaz o~erece um exemplo desta hypo- pOIS mnoVarmos por ora nada maIS 'l
these; e outras mUltas hav.erá para o futUJ:o em que .Examinarei agora as emendas dos 81'S. Araujo
o concurso de circumstanClas faça necessana a crea- Lima, e Vergueiro. Díz o primeiro Sr. deputado.
ção, sem nenhuma ~onta se ter com as. ba?es que segundo pude coUigir do meu apontamento, que se
ora houvermos de asslgnar. _. supprimãO as palavras-destas em districtos até o

E' portan~o o meu .vot?, que naO faç~1I110S a este :fim do artigo, e que se declare que a divisão das·
respeito a.t:tigo constltuclO~al; que deu;emos ~~s provincias far-se-ha por uma lei. O que tudo vem a
'Í~turos leglsla~ores toda a hbe~da~e par~ nem. diVl- ser ficarmos como estamos; e promettermos dividir
diodo progresslvamen.te o terntono. dO.lIDpeno se- as provincias (visto que elIe não approva a exotica
gund~ as circumstanclas de convelllenCla que a esse diVisão do imperio em ~omarcas) por uma lei ; de
respeIto oecorrerem. vendo portanto subsistrr o que se acha até esta

O 8R. MONTESUlllA :-Levanto~me, Sr. presidente, apparecer. Oque posto toma-se inutil,ao mesmo
para faliar contra o art. 4.° EUe encerra uma nova tempo que se promette dividir, no que eu por ora
divisão do imperio em comarcas, em vez de pro- não convenho pelos principios expostos: ao menos
vineias; e subdivisõ~s destas em . ~slr1ct~S,.e estes quando se nào .supprima .0 artigo como eu apoio,
em termos; sendo a oase de tal diVISão, hmltes na- falle-se com malor gene!alidade na fórma da emenda
turaes, e igualdade de população. do Sr. !t~cha Franco. _

Não é sem espanto, senhores, que os povos ouvem DaqUI Jã se -yê que naO pos~o ~~P!ovar a e,?enda
novas nomenclaturas políticas; não é sem descon- ~o Sr•. Verguelro,.eIO: quanto a diVlsao, paraJa, do
fiancas, que as nacões encarão as divisões do seu lmpeno em provlDclas com o nll..-Jl.e~o d~ almas,
ternt0ri:0; Objecto e este de muita ~onta, par~ que que el).e entende;. e q,:an~o ás subdivlsoes Julgo que
elias deIxem de estremeeerao onVIr pronunclal-o. nadamnova do qu.e Ja enste. ....
Se mria boa divisão do territorio de um estado con- O SR. VERGUEIRO: - Eu entendo que a divisão
.corre para o aperfeicoamento de sua civil e politica do territorio deve ser conforme ao systema de admi~
governança : umamã., nada menos pód(' produzir, nistração que ~e houver de seguir;. ~orqu~ a divisão
do.que perturbação, desord~ e por :fim:a escra- de~eser arranjada segundo a admmlstraçao estabe-
vidào. leClda:
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Acho portanto que seria conveniente adiar esta O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - O que diz o illus~
materia para quando tratarmos d~ administração: tre preopinante seria muito bom, se acaso nós por
então" parece-me que teremos I?aJ.s luzes para fazer meio da constituição que temos de fazer nãoalte
uma boa divisão em todo o sentIdo, pois poderemos rassemos a divisão existente, o crue não é prova-
accommodar a divisão á administracão. Essa é a. vaI. •
razão porque digo, .que ~a!deID~s tal objecto pa~a E' verdade que n6s já fizemos nossas eleicões; mas
qu~~~ tratarmos da admIDIstraçao. Se f~emos Já quando as fizemos, havia certos pontos dãdos. Se
a dIVIsa0, teremos de ver-nos na necess.ldade de acaso não alterarmos a divisão d'agora, então não
co.n~rang_er-nos a cada P3;SS? ~_m de orgaIllsar a ad- só' não deve ficar adiada a materia, IDas deve até
mIDIstraçao em ordem a c?Vlsao, e se esta fôr má, ser supprimido o artigo. Mas se a constituicão vai
aquella serã t~b.eJ? defeltuos~. .Por agora basta marcar nOva maneira de se ajuntarem os éleitores
que se trate. da diVIsa0. em proVlDClas ou e~ comar~ para fazerem as eleições, e se a administração hade
ca~, e o maIS fique adiado segundo o que Ja obser- ter mesmo uma f6rma diversa; se a f6rma judicial
velo hade variar, não ha duvida que se deve tratar disto:

O SR. VERGUEIRO, mandou á mesa a seguinte: agora se ~caso quizermos que se não faça mudança
alguma, IstO é outro caso; então estou pelo que se
acabou de dizer. .

« Proponho que por agora se trate s6mente da O SR. VERGUEIRO :-0 illustre preopinante diz
divisão primaria em comarcas ou provincias, ficando que é preciso fazer a divisão ào territorio para
as subdivisões adiadas para quando se t.ratar da depois estabelecer a administração. Porém se a
administração. :':""Vergueiro >l.~ Foi apoiada. divisão fôr mã, tambem a administração será mal

O SR. FR.u....cA: - O adiamento não está em cir- distribuida: por isso parece mais con~eniente re
CUnlstancias dê ser admíttido, porque a adminis- serval~a para quando tratarmos da administração,
tracão publicapresuppõe a divisão do territorio, para a accommodnrmos ao interesse desta; porque
qué cumpre seja assignada de antemão. do contrario poderemos sentir embaraço, quando

O 8R.CARNEIRO DE CAllIPOS:~EI1 não convenho tratarmos deHa tendo necessidade de accommodal-a
. a uma divisão que p6de não ser apropriada.

no. adia.mento, porque não entendo o que é ftcar Mas diz o mustre preopinante, que a divisão
adiada a divisão para quando se tratar da adminis- nada tem com li. admimstração da justiça. Eu con
tração das provincias, Quando se falIar na admi- venho nisso, porque será. necessario fazer outra di
nistração, dey:e já estar feita essa divisão, porque "Visão para as assembléas eleitoraes, para a direcção
não é então que etlahade ser determinada. da força armada, etc., mas conviria muito que todos
. O territorio deve estar medido por maneira tal, estes ramos fossem distribuidos conforme a divisão,
que fiquem o mais bem regulados que fôr possivel, de que tratamos para o governo politico em geral
os diversos ramos da publica admiuistração, e n'um ou que a ene se accommodassem quanto fosse
governo representativo, cumpre não só ter em vista possivel; e por isso mesmo devemo, ter tudo em
a~illo de que depende o melhoramento da admi- vista para dividir o territorio do Imperio pelo modo
lllstração economica ou de justiça, mas até attender mais conveniente. Finalmente, eu quizera que su
ao melhor modo de se fazerem as eleicões, quando bordinassemos a administracão á divisão, e não esta
fôr preciso nomear os representantes dá nação. Nada áquella; pOr isso voto pelo adiamento.
disto se p6de fazer de um instante pll;ra outro. Julgando.se a materia suillcientemente discutida

E'necessario que n6s tenhamos bases certas, p·elas foi ~pprovado o adiamento proposto pelo 81'. Ver
quaes possamos reger-nos: de outro modo, não en~ guelro.
tendo. Estas são as razões em que me fundo para O S F
regeitar o adiamento proposto; e digo que se deve R. l\ANÇA :-Por bem da ordem, eu digo que
tratar já. da divisão, pois sobre ella é que se hade ha uma emenda do Sr. Araujo Lima, que é mais
trac•.ar.o plano geral da admiuistrac.ão do imperio. a.mpla, e se acaso el1a passar, fica supprimiào ()

adiamento. .
O SR. DIAs: - Sou de voto contrario ao que

acaba de expender o illustre deputado o Sr.. Car- O SR. Pl\ESIDENTE :-Quando lã chegarmos, tra-
tar-se-ha dena.neiro de Campos. Já por duas vezes tivemos eleições

e etlas se efiectuarão independentes dessas divisões. O SR. Fl\ANCA :-Logo que se vai propôr, se
As diviSões não interessão por agora, e não conheço tem lugar a mâteria do artigo, e se está discuttido,
em que se opponha á boa ordem o adiamento pe- deve entrar a emenda em votacão.
dido, antes justas razões me persuadem que do adia.. O SR. VERGUEIRO :-0 addÚamento é que está
mento resultará'bem; porque emquanto esta mate- discutido, e não a materia do artigo. Quanto á
ria estiver adiada póde ser melhor projectada a di- questão que resta agora. julgo que versa sobre de
visão, e depois virá a .ser mais analoga· ao systema ver admittir-se, ou não a divisão em províncias,
de administração que fôr por esta assembléa ado- ou em comarcas. Parece que estando estabelecida
ptado. . . a dívisão em províncias, não .se devia alterar sem·

Nenhuma razãô poderosa alcanço para que se faça haver um motivo para isso, como nãoha... .
dependente a f6rma da administração da divisão já Tem-se dito que a palavra..,..provin-::ia-era .odio-.·
feita. Organisando-se, e discutindo·se esta admini~ sa no tempo dos romanos. Se o foi,:já o·não é:e ..
t~ação sem que sejamos forçad.os pela fôrma da ~i-se houvessemos de reforIl1ar os nossos.·diccionarios
Vlsão, se darão os traços, e medIdas para esta. Estão pelo· uso, e sentido que as palavrastiverã() em ou.,.
por ora divididas as provincias: uma nova divísão tro tempo, muito teriamos a fazer. ,Se abandona~
não me parece tão urgente como se inculca·; antes mos esta palavra por um vicio, que já está ,purgado· .
pelo contrario pede a prudencia que a demoremos com o tempo, empobrecemos a nomenclatura, e p~
por algum tempo - ~otoportanto.pela emenda do sando para a divisão primaria oterlIlo que desi.,..
Sr. Vergueiro. . gnava uma divisão secundaria, sentimos.logo.e.sta:
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falta, o que obrigou a commissão a US!lr da.palavra poder judiciario, que deve eUe mesmo ser vigiado,
-districto-queexprime uma idéa generica. sobreroldado. E essas autoridades provinciaes de,.

Finalmente chamando agora-eomarca-o que vem abranger uma grande extensão do territorio,
se chamava provincia, é necessario dar definição pois que sua m.ultiplicacão sem urgente. nec,essi..
deUa, porque ninguem a toma neste sentido: todos aade,além de grandes' despezas, s6 serviria de
entendem por eUa um districto de iustiça. Não haeomplicar; e entorpecer a marcha do governo. em
necessidade alguma de abandonar a palavra-pro-suas operações.
vincia-; pelo contrario resulta algum inconv:e- Não ha, senhores, outro meio nenhum de gover-
mente pela 'maior obscuridade. nar um grande paiz: dividir a·guarda, e a vigia

O SR. MACIEL DA COSTA :-Sr. presidente, a. da observancia. das leis por tantas autoridades su
questão vai-se complicando, e emendas sobre, balternas, quantas bastem para.o feliz desempenho;
emendas, daqui á pouco não nos entendemos, como premiar os zelosos e exactos; punir os infleis, e
tem acontecido outras vezes. Trata-se de entender negligentes. São as molas reaesde toda a boa admi
o art. 4° do projecto. A dizer verdade, elIe offerece nistracão. Temos pois que tanto n'uma como na
duvidas graves, que parecem dever dicidir-nos a· outra· hJl!0:.hese, o plano da illustre coJllmissão
não deixal-o passar: Ao ver que no art. 2° o nome não p6de Ir âvante.
de prlYVincias, é empregado _como_e~nstitucion8:I,' Talvez se entendesse que com essa exti~cçã~ de
para marcar as grandes sec<jQes.politlcas dI) terIl-divisão em províncias se apagasse, :extmgUlsse
torio do :r~perio; qua?-do. cheguei ao ~r..t._ 4°, dando tambem o espirito de p·rollinciaJismo, ,que nell~s
~r deCidida essa primeIra grande diVIsa0 em pro- s.e'p6de suppõr em manifesta desvantagem da UDl
vincias, cuidei que aquis6 se tratava da s~bd~visã() "dade indispen~"Vel em .o Imperio. de que depende
delIas em outras secções, com~ comarcas, distrIctos,sua forca sua prosperidàde, e sua grandeza. Não
ate.; e não foi. pequena minha surpreza CIl!~do sou tambem dessa opinião. Primeiramente não é
ouvi a um dos illustres membros da comm\Ssao, com a mudanca de nomes que se ha de mudar
que com effeito foi plano concertado o excluir a pa- aquillo que prende etn causas de uma ordem supe
lavra pr,()'I)in.cias... . _'. rior, como são as affeições do nosso coração, e o

Que quena pOIS a 1llustre commlssao com lstO'f movel .dos nossos interesses. '
Quereria s6mente mudar de nomes, .chamando co- :Além disso faJUiliarisados os povos com o habito
marcas o que outr'ora cbamavamos provincias; e de distinguir~m as grandes -famílias que habitão
chamando distric~os o que outr'ora c~a-v:a:çn?s certas porções de territorio,. conhecidas .pelo nom,e
comarcas? Ou qUIZ absolutamen~e exclUIra dmsao demineiros paulistas, bal:l.lanos, etc., nunca maIS
em provincías, ficando o impeno reduzido a e~sas perderáõ o'habito a essa divisão. E emfim. tão
secções.s~cund~~s! «F.Ie forão sempre reconh:Cl!Ías longe está de ser essa divisão prejudicial ã umdade
co~o !liV}sõ~es Judiclarlas, pa:a marcare~ os limites do Imperio,' que antes a corrobo~a,. e mantéJ:?. O
de Junsdicçao de ~er.tos mag}strad.os maiores, como Imperio é um corp,?; suas provInc~as, sua.s vilIas,
corregedores, OUVldores? Nao seI: mas em. ,qual- seus municipios, sao os membros, Sao as VIsceras;
quer das. hYl?othe~es temos graves 1U~o~veD~ente~. o esp~ito publico, o amor da~.patria, sã!? os agentes

Na prunel'ra, Isto é, .se a commlssa~ Dao qwz que cll"culão por elIes; eos poe em mOVlmento.
s~nã.o m!ldar de nomes, digo, que ha u~a wtroduc- . Mas quaes são oselem~ritos doamor ~a_patria ?
çao w'!til ~e n0.mencI?tut:.a nova, e sugel~ a gran~e Uma serie, um complexo lmmellso de afielçoes par
eonfusao: 11lutU, POlS nao pos~o descobnr a razao ticulares as quaes formão uma extensa cadêa cujos
porque ~e dê o n~m~ de comar~ a? que chamava- anneis vão prenderem um primeiro, que é ~. amor
mOs oulr ora ~rOV1DCIa, e o de dlstncto ao que cha· da familia. Omnes omniu-m caritates patria 'UM
mavamos outr ora co~arca. Na segunda hY1?o~bese, complexa est; diz Cícero. Outro grandephiIosopho
isto .é, ~e houve tençao de acabar.com a dn'lsao em ilizia lambem: tomâra eu que o cidadão amasse cor
proVlDCIas pa~a ficarmos redUZidos á comarcas , dialmente sua família; tudo o mais é consequimcia.
digo ~~ ~a nlSS? m~a falta .~ave, porque fic~J.D0s E· dizia. ,bem, senhores, porque o cidadão que amar
sem diVlsoes ~e!nto~Ia~s .po.litlCas (chamo poht}cas a sua familia, respeitará .as visinhas para q1.1.e lhe
em ~ontraposlçaoá JudIClarlas) sem as quaes nao é respeitem a sua, e a necessidade de mutuo,s soccor
possIvel que o governo ,marche, e se dese~vo~va. ros, .e mutuas vantagens; ,leva..)o-ha tambem a

Sabemos todos que ~ um governo cons~ItuclOnal, amaI-as, e estimaI-as; e este feliz contagio lavrará
o. supremo ch~fe, alem .do poder executivo para a por todas as mais.., . . '.,.'
sunples execuçao.das leIS, tem o supr~mo poder Este circulo de familias reumdas, amara o solo
moderador, em VIrtude do qual elIe Vlgi? como da que as vio nascer, no qual derramãoseu suor para
atalaia sobre t.?do o lmpe!IO; é a sentmel1a per- tirarem o sustento da,vida,e.amaráas autoridad~s,
ma~~nte, que nao dorme, nao descança;. ~ o argos que a todos protejá na po~se,e fruição d.o íruct<:> d.e
politico, que_ com.~m olhos tudo VIgIa, tudo seu trabalho.Estecireulo, amará ,o,clIculo hml-,
observa,. e·nao s~ !1gJ.a, e observa, mas tudo toc31, trophe, por conta da necessidade de mutuos soccor
tudo move, t~do dIrlge, tu~oc0n.certa, tudo compoe. ros, e mutuas vantagens, e assim de circulo emcir
fazendo'aq;mlIo que a naçao fana, se podesse, mas culo, vai-se âs ultimas, e grandes secções. do I~pe
sendo precISO coll?me~te-10 a a1guem,. tem mostrado rio e em vez. de desunião, temos uma solida UUlao.
a razão, ea expen~ncla,que vale maIS commett~lo De~e pois subsistir adivisão em provhicias. . ,
~ uma pesso~ ph:rSIC8, que á uma pessoa moral, IStO Temos agora. ~ú~ra qu~stã~.E ~ constituição
e, uma corporaçao. . . deve marcar a diVisa0 temtonaI? Sim: Porque?

. -Ora, se {)supremo moderador tudo deve ver, e' Porque' é essencial e sem eUa não póde marchar o
todo tocar, é precisO que tenha olhos, e braço~ por governo. '". .
iodô <lImpario. Essses olhos, esses braços, sao as . . _
autoridadesprovinciaes, quI:! vêm, e ~ocão por elIe O estado e um todo q,u.e se compo~ d~ duas gran-

. e·com elleestão emcontinuo e-immedlato contacto; des partes, ocorp~ p.OhtlCO, e _oterrltorlO, as quaes
relações: estas,que não quadrão aos membl'osdo. tem um nexo, e mtuna relaçao, e devem marchar
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de accordo. A nacão que se constitue,' hade por prejudicada . pelo adiamento. O regimento diz
força marear o modo porque se. deve repr~s~ntar,_o que se proponha primeiro a que fôr mais ampla.
moao por que se hade methodisar a adnll!:llstraçao O adiamento passou sem prejudicar outra qualquer
~m geral, e emfim o modo por que as differentes emenda. Esta é mais ampla, deve preferir. Con
autoridades hão dedesenvolv~r-sesem se pert!u:- sulteV.Ex. á asssembléa se a quer prejudicar;
barem nem cruzarem: e tudo Isto depende da diVl- eu acho, que não tem lugar o que diz o illustre
são do territorio. Estadivisão póde ser com otempo preopinante.
alterada, e as miudezas de suaorganisação podem O SR. HEN~IQUES DE REZENDE: - Não póde
ser feitas por uma lei regulamentar. Logo deve a jámais apparecer emenda sobre materia que fica
constituição marcar a divisão· territoriaL, adiada.

Mas que .divisão adoptaremos. nós? A mesma q!le O SR. VERGUEIRO : - Quando eu fiz .a minha
temos, e por uma razão bem sunples: porque nao emenda, foi para ficar o adiamento para o tempo
a podemos ,ter melhoI:, !la menos tão depressa. Para da administração, mas como a emenda proIJosta sal
uma obra tal, senhores, além das difficuldades quasi va a difficuldade que ha, enlendo que seria mplhor
invenciveis ,das localidades, demanda uma collellção admitti-Ia á votação.,l~ porque ficavamos com esse
immensa de factos, e observações, que no m.undo trabalho decidido, v. Ex. consulte á assembléa,
antigo onde os territorios estão medidos ã palmos, e veja se ella quer que se admitta a emenda a
é .a. povoacão apinhoada é difficil, quanto mais eo- votação, porque nós não eslamos tão ligados que
tre nós. Emfim ella está em uso, é conhecida dos não possamos fazer o que concorra para adiantar o
povos, e não lhevejo notados os inconvenientes. nosso trabalho.

Não ha duvida que em um paiz novo, e por'des- Julgou-se a materia sufficientemente discutida,
cobrir em muita parte, haverá necessidade de fazer e o Sr. presidente poz éÍ votação, se a emenda
novas creacões, e subdivisões das já feitas, e isso ultimamen te proposta, estava prejudicada. - Van
mesmo pódê a constituição acautelar. Em resultado ,ceu-se que não.
entendo que poderiamos substituir ao art., 4° outro Se passava o artigo tal qual. - Não passou.
concebido assim. A constituicão mantem a actual Se ;passava a emenda do Sr. Maciel da Costa. _
divisão' do Imperio. Far-s~hãõ para o futuro novas DecidIU-se que sim, ficando prejudicadas todas
ereacões, e subdiVisões quando assim o pedira de- as outras.
monstrada necessidade do serviço publico, e o com-
modo dos povos.. O SR.' HENRIQUES DE REZENDE: - Pergunto ago-

ra, Sr. presidente, se esta ~menda fiea adiada
O SR. FRANÇA :-Peço a V. Ex. que convide o segundo a proposição vencida do Sr. Vergueiro,

illustre preopinante para que dê a sua emenda por ou se é uma decisão definitiva. Se fica para
escripto, afim de ver-se se ê apoiada. quando se tratar da administração, bem está: mas
. O SR. MACIEL Dl COSTA leu a sua propria emenda, se fica desde já decidida, então foi por terra o

que é a seguinte adiamento vencido, porque elIe recahe sobre este
art. 4° o qual desapparece á vista desta emen
da vencida, que é uma perfeita, e completa« Proporiho que, se conceba o artigo da maneira b tit ,- d li t d t d' t

seguinte :-A c.onstituil'':'o mantem a divisão actual su s UlçaO e e: es a emen a, e es e a lamen l)
~ ambos vencidos, destroem-se muluamente. Eu vo-

do territorio, e para0 futuro f'lr-se-hão novas taria pela emenda do Sr. Maciel da Costa, mas,
creaçõ~s.oudivisões, segundo pedir a necessidade torno a dizer, é preciso que a assembléa de
do serviço, ou' o commodo dos povos.-João Se1Je- clare que tem derogado o vencimento do adia
nano MacieZ da Costa·. )l-Foi apoiada. mento, sem o que julgo que ha grande contra-

O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-E' pena que o dicção.
nobre deputado não puzesse a sua emenda logo no O SR. MAIA: _ Logo que se diz _ adiada-,
principio1 Então er,t não te!'Ía apoiado o adiamento quer dizer que fica susl?ensa a_discussão: adiamento
proposto pelo Sr.Verguelro; porque certamente não é emenda, e este amda naO se revogou, para
acho mui boa essa que agora apresenta o Sr. Ma-. t t 'ã d t' d' d .
ciel da Costa'. Mas 'emfim está vencido o adiamento que se possa ra ar J a ma ena a la a.
e .neste caso já não pódé ter lugar a emenda, que ,O SR. ALMEIDA, E ALBUQUERQUE: - Adiamento,
sendo um novo artigo, que s~bstitue ao 40, vem não vence materia, vence só tempo, e como
fazer illusório o adiamento venCIdo. " se' venceu a materia, o, adiamento já não tem

Se aassembléa quer 'der~ga: a primeiraresol~- l~gar.
ção, eu me nã~ opponho a 1SS0, porque como Jã O SR. ARAUJO VIANNA: - Parece-me, que da
disse, acho mUI boa a emenda; mas sem que a emenda do Sr. Maciel da Costa s6 deve considerar-se
assembléa positiva.menle d.erog1le aquella Ie.sol.!1- vencida a parte, que não prejudicar o adiamento
ção, de nenhum modo p6~e ter lugar; porque n~o proposto pelo Sr. Vergueh:o, e approv~d~ pela
entendoqu-e possa haver' emenda sobre materla 'assembléa: de outra sorte sena nulla a declsao dada
vencida. .., neste momento.

Por:uma decisão solemneficou adiada a segunda Á'proposta do Sr. Vergueiro teve por fim adiar a
parte deste artigo relativa ás subdivis?es .das discussão das subdivisões do territorio para quando
provincias para tratar deTIa, quando se discutir a se tratasse da administração; mas não seoppoz a que
fórmadeadministração, e oqu~ então seve.,?-cer, se discutisse já qual deva ser a divisão,marime. a
ha de set'incorporado neste artIgo; como pOIS se em províncias, ou a em comarcas, etc. A emenda..
póde adniittir uma emenda que destróe toda esta do Sr. Maciel da Costa sustentou a divisão actuaI.
resolucão? É por isto que voto contra a emenda, Ora tendo a assembléa approvado esta emenda"
quealíás julgo muito boa. . - . . depois de decretado o adiamento nos te~ostudi",
. O SR. FRANÇA: - Tem todo o lugar a emenda: cados pelo Sr. Vergueiro, parece-me endente, ~e,
do illustre deputado, porque se nãopóde considerar o que se venceu da emenda é sómentea parte rélativá

42



166 SESSÃO 'EM 23 DE SE'fEMBRODE 1823

á grande divisão em províncias, e nunca ás actuaesl uns mais direitos, e mais deveres do que á O.Utros;
subdivisões, porque estas já estavão adiadas para e eis-aqni cidadãos activos, e passivos.
tempo opportnno. . .' . ... O. SR. F~~: - Nós ~ã,? _ podemos d~

O SR. ÂLMEIDA. E ALBUQUERQUE: - Oartígo foI de fazer esta di1ferença ou diVISa0 - de bIaSilerros,
approvado todo, porque o adiamento só veuce tempo e cidadãos brasileiros. ~aundo a qualidade da"
e a materia está vencida. nossa população, os filhos dos negros, Criomos

O SR. DIAS: - Feita a divisão do territorio do capti~os, ~o !i~do~no territó!i0-do Brasil, 'mas
Brasil em provincias, quem duvida que se péde, todaVia nao sao cl<iadàas brasileIros.. _
e deve fazer subdivisões, em comarcas, municipios, Devemos fazer estadifferença : brasileiro é o que'
termos, districtos? Isto é tão manifesto, que' se nasce no Brasil. e cidadão brasilêiro é aqueDe
demanstra qualquer que seja a denominação que que tem. direitos civicos. Os indios que, vivem
se dê ás partes subdivididas. Ã. materia está adiada; nos bosques são brasileiros,' e comtndo, não
pois que o adiamento está em ser, não resta mais são cidadãos brasileiros, emquantonão abracão
a dizer. ano~ civilisação. 'Convém por consequencia :faZer

O SR. MAlA.: - A ordem assim não está man- es~ differença por ser heterogeaea a nossa popu-
tida na f6rma do regimento. Não se poz ã votos, laça0. . , .
e não se perguntou se o artigo todo estava dis- O SR. Mo~"TESU!fA: - Levanto-me para respon-
cnndo. ~er ao illostre preop.inante, que trouxe por aresto

O SR. PRESIDE.UE: - Eu propuz assim, e penso o~ índios, e os c:ri0u!os captivos. Eu cuid~ que
que o Sr deputado não ouvio nao tratamos aqm senao dos que fazem a sOCIedade

., C C • . brasileira, fallamos aqui dos subditos do Imperio do
O SR. .A.lU~R~ DE ~s . - Parece-me que Brasil, unicos que gozão dos commodos de nossa

a emenda. do S... secretano fi~ em lugar ~a~edade,"e somem seus incommodos, que têm
outra que Julgo é do Sr: "~erguelro, porque .~ direitos eobrigacõesnopactosocia},naconstituicão
se sustente a actual di~ao. O Sr. ye!gueJ!O do estado. - •
mo~Lrou que est~ negocIo. ~~ a~lIDStraça~ Os indios porem estão fóra do gremio da nossa
deVIa ser tratado " par da dlVlsao (A fY1'dem, a sociedade, não são subditos do Imperio, não o reco
fY1'dem. ) nhecem, nem por consequencia suas autoridades

O S~. FRA....ÇA: - Por ca~sa da ordem, a as- desde a primeira até ã ultima, vivem em guerra
sem?lea _resolv:eu. que o adiamento do Sr.. Ver- abena. comnosco; não podem de rórma alguma ter
guelro nao'preJudicava a emenda do Sr. MaCIel da direitos, porque não têm, nem reconhecem deveres
~osta: eu peço agora a V.Ex. que .proponha o ainda os mais simplices, Jfallo dos não domesti
lnverso, que é, se a emenda do Sr. MaCIel da Costa cados) loao: como consi era-los cidadãos brasi-
prejudica a do Sr. Vergueiro, e está tudo decidido. lerros? o "

. O SR. Du.s: - Como ha duvidas, requeiro a Como considera-los brasileiros no sentido político.
V. Ex. que proponha ao Sr. secretario (visto ser e proprio de uma constituição?
autographo da sua emenda) que explique o sentido Não é minha opinião que sejão desprezados, que
em que a concebeu para decidirmos esta questão: não ponhamos os necessarios meios de os chamar
pois eu votei na intelligencia que a emenda não pre- â civilisação: o facto de nascerem. comnosco no
judica o adiamento. . mesmo territorio; a moral universal. tudo nos

O SR. MAélEL DA COSTA: - Leu a sua emenda. indica e~ dever. Legislemos p~ eDes; p?rém
, .• - d 'di neste sentido: ponhamos· um .cap1tulo propno, e

Se~d~ posta ~tamatena a votaçao, eCl u-se que especial para isso em a nossa constituicão ; sigamos
subsutUlSse o.adi~men~. " . ' o exemplo dos venesuelenses. Mas,cotÍsidera-Ios já

Passou-se a discussao. da epIgraphe ~o capo ~. neste capitulo I Isto é novo. ' ,
- a. Dos membros da sO~ledade do.Impeno do Brasil Emquanto aos crioulos captivos, Deus .. queira
-tItulo 2.o-Dolmpeno do Brasil. » que quanto antes purifiquemos de uma tão negra

O SR. MONTESmu.:-Sr.presidente, eu quizeramancha as nossas instituições políticas: Deus
saber agora se houve uma nova divisão. queira que em menos de um anno extirpemos do

O SR. Pl,lESIDEN'IE:- Não houve. ~oração do estado, cancro ~o virulento, e mol'-
• .. O " .' . d" tifero: masemquanto o nao fazemos de forca

O?R. '\iERGUEIRO: - ~aJ.s que se podena, 1- havemos confessar que não entrão na ,c1ll58a ,dós
zer! e, que,em lug!1r de diz~r-dos .membros da cidadãos, que não são membros de nossapolitica
s?C1e~ade do Impe~o do Bra?Ü - se dIssesse - d,?s communhão, e portanto que não· são brasileiros
~dad~os do Impeno do Brasil-~e é que se chama.0 no sentidoproprio tecbnico das disposições· poli-
~dadaos os membros ~o Impeno. Eu faço sobre ticas.'. ,. ,
ISSO uma emenda: q~eIraV. 'Ex. manda-Ia buscar. 'São homens para não serem tyranisados; mas

cc EliIENDA (permitta-se-me o uso da express~o dos,juriscon-
sultos; bem que barbara, mas é política)· emquanto

a Proponho que se diga- cidadãos -em lugar ao exercicio de direitos. na socieda!les,ão conside
de mémbros da sociedade. - Vergueiro. » - Não ,ra,dos cousa,ou propriedade de algueIJ1 ; como taes
foi âpoiada. as leis os tralão, e reconhecem.· Logo :comocha

..,O. Sa.'l!óriESmiA': ~Eti quizera que se . ado- ma-:-los brasileiros no s~ntid'o·. propno 1. Como men.,.:
píaSSea,eÍllendad(j',Si~Vergu~iropara;desvanecer ciona-Ios nO,codigo, que teniosâ nosso cargo? . '

'a'idéadequeseha de fazer differenca entrebra~ Seria de mister considera-los memnros dasocie-
.si.!efrl)S;e:cid?dãosbraSileiros~Sepaiemo-nos nesta dade brasilica: mas este' nome só póde competir;:
piii#iJ~SIguiiia~,C(lnstituiç~e~. .serbrasileiro, é ser e só tem competido á homéns livres: 'logo· caem

,:meriibrodIL${)Ctedàde ,1n:asdica: :portanto todo o por terra as reflexões do illustre .deputado. senhores,
~~:W~éci~dã'~'brasileiro:convémsiin dár' ã os escravos não passãode habitantes no Brazil~e
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nós não tratamos neste capitulo dos -simDlices ha-, o artigo 5.0

• e o seu § lo; mas eu ainda não affir
bitanWs no BraziI: porque então deVeriãmos enu- mei que ellas não sejãonecessarias, nem ainda se
meraraaui os estrangeiros. et alii. trata da materia desse artigo; eporlanto o seu a..-

Eu p;dera trazer para esta dL~ussãocom a minha ~ento n~o destroe o que tenho llondemdo ã res
humilde fraze os exciillentes àiscursos. que se pro- peIto da epIgraphe.
nunciarão em Portugal quando se tratoudesfa O .. SR. VERGt:ElRO: - A. epigraphe está muito
materia; e mesmo expender o que Da de justo, clara.: a emenda que eu fiz foi só para abreviar: o
philantropico neste objecto: mas creio que ninguem que e indio, que não e,,-tá ligado COmnosco ; os filhos

-ignorará o que é conforme aos principios geraes d~ de estrangeiros. estes. não tratamos delles. Ã con
iustica, hw:naIiidade, e moral uni.ersal. principios stitnição não é feita para elles. é narã: os membros
que éeno farão a base da constituição liberal. que da sociedade brasileira: dos outrOS não tratamos:
estamos á fazer. Portanto creio haver oictoriosa- não entrão na nossa sociedade: a constituicão não
mente combatido· o Sr. preopinante: a simples é para elles, e portanto não tem lugar os argu
leitura do capitulo, mostra que nelIe se não trata, mentos que se têm feito. porque elles não entrão
nem era possivel tratar- dos indios. e crioulos na nossa sociedade.
captivos. O SR. DIAS :-Ã epigraphe anterior a este arlÍoan

O SR. M.w..: -Parece-me que a epigrafe deste denominado - ciàadãos brazileiros - abl'lWge ci
capitul\) tal, qual está, a de.emos entender lIa- dadãos activos, porque de outro modo eu a suppo
tando dos cidadãos brasileiros; por L"so que mem- ria ir adequada. Sim, convenho que seja - cidadão
bros da sociedade do 1Illperio do Brasil, vaIe o braziIeiro sem direitos de representacão aualquer
mesmo, que cidadãos do Impt!rio brasileiro. Não nascido no Brazil de pessoas lh-res, attentaS as sUb
de.emos iazer differença entre brasileiros, e r.ida- sequentes reslricções, e clausulas, que se hão de
dãos hrasileiIos, ainda que no art. 50, primeiro marcar: pois que não havendo clausulas, seria
deste capitulo, se falIe só de brasileiros: porque necessario neaar o que já se havia concedido.
como a constituição não póde dar, nem tirar e:>te Não conve~o que passe a proposição proferida
titulo de brasileiros áquelles que nascerão no Brasil, por um dos illustres preopin:mtcs qUI) me precedeu.
da mesma sorte, que não póde dar, nem negar a e denominou os escra,"os-cousas.-Longe de nós
denominacão de mineiros aos filhos da provincia de esse ri~or dos romanos, mais proprio para horro
Minas, paÜlistas a~s de S. Paulo, etc., está~r isso risar a Dumaniàade que para se imitar. Os escra,·os
bem C;1aro, que quando -neste projecto se falIa de entre nós estão sujeitos a todas as leis penaes, e
brasileiros, se enuncião os cidadãos do Imperio do eriminaes, bem como protegidos pelas mesmas leis
Brasil. para oingar seus direitos, e conservar suas exis-

Creio que esta foi a intenção dos illustres reda- tancias :.lo~o não são causas; pois a estas não com-
ctores, que não quizerão fazer difierença de brasi- petem dlrelt~s, e .dev~res. ,_ _ .
leitos, e cidadãos brasileiros; admittindo sõmente V~ltando a pru~em~_ que!?/a.o,. eu nao podena
a distincção entre cidadãos acti.os, e cidadãos conVIr que foss~ cldadao bra~lelro ':Iu~lqu~r qu~
passivos, como se vê no capo 50 das eleicões, e p~lo méro nascunento .no Bra:t:ll s~m hmltaçoes, e a
não fazendo outra alguma divisão em todo este vista dellas expenderel meus sentImentos.
projecto, em que a commissão não quiz seguir O SR. MACIEL DA COST.\: - Sr. presidente. a
o exemplo dos nespanhoes, que na sua constituição .questão está quasi sendo só de nome. Alguns
fizel'ão essa difiel'ença de hespanhoes simples, senhores querem que a inscripção seja -:: dos cida
e hespanhoes cidadãos. Entendo por membros dãos brazileiros-outros querem que seja simples
da sociedade do Imperio. do. Brasil, aqu~lles men~e.-Dos me~bros da ~ociedade -do Imperio do
que formão actuaImente 8: socl..edade prasilell'a; Brazil- como está no proJecto.
e portanto penso, que aqtll se nao preCIsa emenda Digo que a questão é qualidade de nome, porque
alguma. ou d· uma fórma, ou de outra, sempre ha de haver

O SR. FRANÇA.:- Combaterei o illustre preQpi- diflerença, relativamente a direitos, entre os indi
nante pelas suas mesmas {laIavras; mostrando a oiduos que formão a sociedade brazileira, porque
inconsequencia do seu oonceIto. Todos os hQmens nem todos podem gosar de todos os direitos so
livres. diz. habitantes do Brasil, nelle nascidos, ciaes. Eu me explico. Todos os individuas que
são. cidadãos brasileiros. Agora pergtlnto eu, um compoem a grande familia brazileira. dos quaes se
Tapuia é habitante do Brasil? é. Um Tapuia é trata neste capitulo, têm direito a serem protegidos
nascido no Brasil? é. Um Tapuia é livre-? é. Logo pela lei no exercicio, e goso daquelles direitos, para
é cidadão brasileiro? Não, posto que aliás se possa cuja conservação, e seguranca os homens se uni
chamar brasileiro pois os .índios no seu estado rão em sociedade: liberdade' individual, segurança
selvagem não são1 nem se podem considerar como pessoal, direito, ou segurança de proprieda.de, aos
narte da grande lamilia brasileira; e são todavia quaes accrescem outros secundarios, como accessi
llvres,.nascidos no Brasil, e neIle habitantes. Nós, bilidade geral aos empregos, tendo para elIes apti
é verdade, que temos lei que .lhes out(}rgue· os dão, etc. etc., mas nem todos os índindu'.lS da fa
direitos de cidadão~ logo que elles abração os nossos milia brazileira podem ter o goso, e exercicio dos
costumes, e cioilisacão, antes disso porém estão direitos chamados politicos, .entre os quaE:s tem
f6ra da nossasociedãde. Se a população do te~ritorio primeiro lugar ,o direito de eleição, e de elegibili-.
do noss'opaiZ fôra_toda homogenea não haVIa que dade para terem parte na legislação do paiz,.porqne
reparar no caso; mas sendo ella como é heterogenca, esses direitos são, digamo-Io assim, de conyenção
mister é não confundir as .dilferentes condições de social, e dependentes de certas condições, que se
homens por uma inexacta enunciação. Cumpread-não encontrão em todos os individ!l0s.
v~itir;econigira expressão. . : Posto isto. se quizermos inscrever ocapituIotal
--OSa.MAIA :.,...Do que tem dito oillustrepreopi- qua,lse achd, designaremos por elIe os fudividuaes.

nante só se p6de concluir, que precisarãó eplendas communs a todos, não tem o goso doschamado~_
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direitos politieos; e ~~rmos empI'eo"ar naI(ainda nascidos em_ OUtlaparle.l,~o suas fo~
inscripção a palavra-cllladaos. - de força havemos as nossas'; e entrarão na lormacao do nosso pacto
de fazer então .a di!ierença de cidadãos activos,.e social; mas tambem os ~geiros .~dos,
passivos., para mclwrmos nesta .s~da d.enOIDJ.- e que de ~turo se naturalisatem; os mdios mansos,
nacão todos os membros da familia brazilerra e na e domesucos, etc. ' "
ptÍineira os direitos politieos. ou' de con-renção. ~ todos, estes são membEJS ~a,' ~edade; mas

E comquanto seja a lin~3.0c.em conhecida geral- daquI_se segue ~e,todos .5eJao Cidadãos' ~cerl;O
mente em politica o dar-seo nome de cidadãos ex- ~e nao•.~o caPltu!0 ID.• quando se tratar dos di
clusivamente aos quegosão dos direitos politiccs, 1'el\os politieOS. en~~ver-se-:ha: se.todos osmemb~
saia minha 'opinião que, para evitar confUsão, m- d~ s0l?-edade exerettão ~es ~tos; se todos $aO

screvessemos o capitulo tal qual está.. ou mais sim- Cldadaos: pot:. agora 50 se ~ta de .s~ m~r.em
plesmente ainda-Dos Bra::ileiros.- ~qu~es sa~ os que forma0 a~b,!3Zile~:

, . por ISSO e preClSO que fique o artigo-sao bran·
O SR.Mo~\ :-Por ,?onsequenl?-a está mar- leiros _ como está; e accrescentando-se--lhe a

cado tudo quanto ~ nece.."5ano: quem ~~ os h!3~ens palavra-cidadãos.,...-como' quer a emenda.
que compoem a SOCledad.e ; sego~ direItOS ClVlCOS. Seria uma imprndencia dar desde já o titulG de
Tratando-se destes porem, é Jlr~Clso ~arcar'. p~ cidadão brazileiro indistinctamente á todo o indivi.
q~e ~ possa ~osar ~e taes direitos, nao ~ lJ.izer~ e duo, não é esta uma prerogativa de tão pequena
Cldadao.que !tao pode gosar d~ certos direitos. o monta, que devamos pro~oalisa-Ia com'quem quer
~e .aqw se disse é que era preClSO para gosar estes gile seja, esteja, ou não em estado de gosar d' elIa.
direitos, ter estas. e aquellas qualidades: falté\ndo Todos os póvos do mundo têm sabido fazer o de
~re.m algu~as dellas, era l"otado ~o goso de certos vido aDreco do direito de cidadão; até os reis se
àireitos, e nao de todos que a socledade concede a honrarão àe que lhe conferissem semelhante titulo:
outros. temos d' isso muitos exemplos na historia. ,roto pois

A natureza não fez tal differença: eUa não con- contra a emenda.
demna ~ homem á _esta condição mesqui~a, a Ul'- O Sa. CARVALHO E MELLo :-8r. presidente, pa
gente Im. da salvaça? do estado é qu:; eXIge ~rlf1s. receu-me quando li este arUgo, que não era sua ma
e detemu~adas q.uahd~des para poder ter e::erc~clo: teria inattendivel,nem mesmo disputavel, e que nào
estas consldera!:OOS sao m.a:cadas pel~ lei do lUte- continha cousa nova. Todos os codigos, não só os
ressc geral, e commum utlhdade: assIm é que eu de consti\uicão mas até o codig«? civil dos franeezes,
o entendo. . e outros que até agora gosão de reputação, expõe

O Sa. MACIEL DA COST~ :-:.Sr. pn:sldente, leva~ primeiro que tudo, quaes são os hon;rens que se de
to-me para desfazer a obJecçao do 1l1ust~ p~O~l- vem considerar com qualidades de CIdadãos, e refe
nante ~m9Uauto 'p'rct~nde qu~ c~m esta dlstmcçao rem em primeiro !ug!U", como era de razão os que
de bl'azlletrOs, e cldadaos brazileU'os condemnamos na$cerão de paes naclOnaes.,
uma grande parte da nação a viver como ~legada Debaixo da epigraphe a mustre comIDlssao quiz
n' uma condição inferior perpetuamente, soffrendo abranger toda a doutrina e declarar quem são os
os incommodos da sociedade, e não as vantagens. membros da sociedade deste. ImIl~o. Os nascidos

Que os simples brazileiros, ou, se assim querem, de paes brazileiros são cidadãos. Nós temos aquinos
os cidadãos passivos, gosão de muitos ?ireitos I?Q. artigos proprios a conveniente d.outrina, e sempre
liticos, sejão condemnados a uma condIção inf~no~ entendo cidadão, ql~ando se f~Ua dos direitos poli
para sempre, perdoe-me o mesmo sen~or, Dao e ticos e das prerogativas especlaes; por exemplo o
assim, porque o passarem da classe de SImples bra- criado de servir é cidadão, e não p6de ter as prero
zileiros â de cidaâãos activos, depende de c_ondições gativas do que gosa 40s direitos politicos, bem como
que elles podem. bem preench~, comO sao o ter outros exceptuados por s~as r.ircumstancias, que
uma certa propne~ad~, ~ capacIdade moral.. '. não podem eleger e .ser eleItos. .. .

Mas quando ha mdlviduos, que com e~eltoha, Estas pertenc~m aquelles homens que maIOr mte.
os quaes pelo seu estado, como o de enados de ressa tem na 'cotiservacão e prosperidade da socie
servir, não têm a livre disposiç;ão de sua pessoa, ou dade segundo os principios e regras de direito poli.
do seu tempo, como os jornalenos, etc. elc. podem tico. São doutrinas tiradas de todos os codigos, ge_
elles accusar de i~justa a s.oci7dade que os ,não ~d- raImentedecididas,e que quasi não m~eciãodis
mitte a funeções mcompatlvels ~om a sua slt~açao? cussão alguma, senã~ em um. ou outro artigo em que
Não por certo. Emfun, Sr. presidente, eu ~a<? p~ os antores .deste proJecto se afastarão de algumas
ponho cousas novas, sou antes .um. pouco lDl1Wgo regras' malS geraes. '_ '
aeUas; é um facto, que em poliuea, faz-se geral- Portanto, parece.me que Daodevemos estar a
mente distincção de simples membros d' uma auestionarsobre esta epigraphe, quando. pela ma·
nação, e de- cidadãos; isto é o que me parece que neira pOl'l{Ue elIa está c(lncebida, toma-se mais geral
devemos seguir, salvo se a assemblêa, quizer alte- a materia, e vem depois a explicacão daqueIles que
ra-Io, como fez a constituieac

I
-o de Lisboa, que para são considerados membros da sociedade do Imperio

nada p6de servir d~ mo.de o, porque é o' corpo mais do Brazil, e a exclusão dos que não podem gosar deste
infonne, e contradlctono que se conhece:- , ' ,direito.

·0 SR. PEREIRA DA CUNHA: - Nós eStalIÍf!sultra':' ,Em oütro lugar se,falIa daquella excepç!io em ge.
passa!1doa questão princi~al: trata-se.da eplgl'aphe: ral com ~ nome de cidadãos e .com estas .e aq~eUas
ornaIS é g~star .tempo tão nece~sano. Vamos ao prérogatlvas.F6~adestas qu~dades de cIdad~os s~
ponto, e nao saiamos fóra daquillo que temos' a estão os estrangeuos,quero dIZer, aquelles que en
tratar. ' 'trão na nossa mesma sociedade, ,e têm della a 'pro.

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-O artfgo .não tecçã~, mas não gosã~dos direit<.>s de cid_adãos. Este •
admitte a emenda. '. Neste capitulo trata-se em geral negoCIO, a meu ver, nao meI~cemdagaçao nem een·
dos membros da sociedade do imperia: neste s1l!~: está conforme ás doutrmas dos- melhores ·pu-
Dumero entrão não s6 os aqui nascidos, e os que bliClStas. '
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« A' commissào de constituição, foi presente um
omcio do ministro e secretario de estado dos nego
cios do Imperio com oulro do barão da Laguna, em
que representa não se poder proceder ã eleição de
deputados no Estado Cisplatino pela occupação mi
litar da capital A commissão depois de ter ouvido
a D. Lucas José Alves, é de parecer que se pro
ceda da mesma maneira e fórma que se procedeu na
Bahia, elegendo-se um deputado para a Campanha,
servindo de capital a já designada pelo governo Ca
nelones, e reservando-se outro para a capital de
l\lontevidéo, uma vez que saia da injusta oppressão,
em que se acha.

«Paco da assembléa, 23 de Setembro de 1823.
Pedro de Araujo Lima.- Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada Machado e Silva.- Antonio Lui:: Pereira
da Cunha.- F-rancisco Muni.::: Tavarcs.- José Ri
cardo da Costa Aguiar de Andrada.- Manoel Fer
reira da Camara».

O SR. MONTESUMA: - Ahi houve engano na pro
vincia da Bahia não se deu deputado ao exercito,
eulã estava. V. Ex. faca-me o favor de mandar ler
outra vez ( o Sr. João Severianno tornou á ler o pa
recer da· commissão ) torno a dizer, na provincia da
Bahia n~o se fez alteração alguma essencial, o que
houve fOI determinar-se que os empregados no exer
cito pacificador da provincia e nos di1ferentes pontos
de defeza pudessem votar nos districtos ou fregue
zias, onde se achavão em servico, e ao depois sa..;·
hindo nomeados eleitores tam'bem do exercito, e
dos referidos pontos determinou-se que pudessem
igualmente remetter seus votos ás cabeças dos dis
trictos, e não fossem obrigados, como os outros ã
comparecerem, e pessoalmente votarem.na f6rma
das instrucções.Qra nada disto é.alteraçãono .nu
mero der deputados, quizera eu portanto que da as
sembléanãosahisseexpressão quenão fosse exacta~
Por isso. reprovo o exemplo da Bahia n() presente
caso.

·A intencão dos autores do projecto era íallar em' modo de dizer muito mais lou"o do que se iosse
geral dos membros do Imperio com a qualidade_de - ~dadàos brazileiros - porqu:persrunto eu esta.
cidadãos, reservando-se para fazerem as excepçoes sOCIedade compõe-se sõmente de ;aciona~, ou
em.seu ~u",crar c0!Dpe~te,. ãcerca dos que são, por ~m de estran~_iros?Pergunto mais (se eu não
aSSlnl dizer maIS pnvj1egIados. diss~r . bem, quelra~ advertir-me). A sociedade

O SR. VERGtlEIRO :-Esta questão vem a ser de brazilerra contém tão sómente homens livres, ou
nome e é se todos os membros do estado se hão tambem escravos? A sociedade do Imperio bra
de ch~a.r' cidadãos, ou uns cidadãos, e outros não zilei;ro compõe-se de nacionaes e de estrangeiros,
cidadãos; eu não vejo razão porque sejão privados de livres e de escravos.
deste honroso titulo, talvez omaior dos membros da A todos estes é que eu chamo membros, e isto é
sociedade, neII;l a. raZào porque no~ h~vemos de ~em duvida m~ diverso do .se!ltido que se deve dar
apartar do sentidohtteral da palavra Cldadao, olhan- as palavras -Cldadãos brazileU'os - a fóra isto, eu
do para a sua etymologia, cidade. vejo que por aqui abaixo se trata dos brazileiros

Pouco importa, que nem todos gosem dos mesmos sem se marcar quaes sã? ~s que ~evem assim cha
direitos e que alo<TW1S não exercitem os direitos po- II;lax:-se. Tratou-.se dos dll'e1tos individuaes dos bra
liticos por não terem os requisitos, que a leiexige: zlle1ros, e depo1s, dos seus direi~os politicos, e no
todos ~lles são habeis para o exercicio de todos os fim, do~ seus d~ve~s, e não se disse cousa alguma
direitos uma vez que consigão as qualificações da lei. a ~spe1to dos direitos nem dos deveres dos estran
Servindo-me de um exemplo do presente projecto geU'os, e dos esc.ra,:os. Or~ O?eus senhores, é ver
vê-se, que o que não possue certo rendimento não d!1de que a assoc~açao ~razilerra se compõe de na
póde votar paia os deputados; mas se elle trabal~ar, clOna.es, estran~l~s, h~ertos e escravos, ou não?
e conseguir esse rendimento, passa logo a e.'terc1tar Isto ~ vefl.!ade. Então o t1tulo mostra claramente que
esse direito. E poderã dizer-se que não era cidadão d!lP01S nuo se p6de entender por membros da so
anles de ter esse rendimento, e que se fez cidadão Cledade•.....
~ogo que ad~uirio '1 Não me parece politica nem Por ter dado a hora, ficou adiada a discussão.
Justa, esta d1fferença. OS·

Todos os membros da sociedado têm direito aos R. AR.ApJ~ LUtA leu.o ~e~umte parecer por
empregos delIa,ainda que a lei exija particulares re- parle da comm1ssao de constltu1çaO.
guisitos para cada um, como a formatura para os (l PARECER
lugares do letras; e se os não formados nào podem
ter este accesso têm direito a adquirir esta qualifi
cação pelos meios competentes, e entrarem depois
na magistratura. Pelo que sou de parecer que todos
os membros da sociedade tenhão o titulo de cida
dão, ainda que o exercicio de alguns direitos depen
da de mais algum requisito. .

O SR. HENRIQUES DE REZEl'U)E :-Não pensei que
a emenda do Sr. Vergueiro pudesse soffrer tamanha
discussão. Qual o objecto deste titulo? Os membros
da sociedade brazileira. O que são os membros da
sociedade brazileira? São cidadãos brazileiros.

Isto não é senão muito conforme ao espirito deste
~rojecto. e da illustre commissão que o redigio.
Quando trata das eleições diz.-Elegendo a massa dos
cidadãos activos,etc.-Mais.-São cidadãos activos...
Io todos os brazileiros ingenuos e os libertos nascidos
no Brazil. 2° Os estrangeiros naturalisados.-Isto
suppõe cidad~os ~ctivos ecidadãos :eassi!OS ; ~as uns
eoutrossãoC1dadaos. ISloposto, naose1 arazaopor
queaillustre commissão não usounestetit.2ocap.1°
da palavra cidadão: .tli!vez fosse por serem a J!lesma
causa cidadãos. brazilell'os e merilbros da sOCledade
do lmperio do Brazil.

Ma:; .por isso que são a mesma cousa, é que se
deve approv~r ~. em~nda ~o Sr. Vergueiro porque
ainda que a slgUlficacao sela a mesma, comtudo na
epocha presente da-se tanta importancia a esta pa
lavra,. que hav~a gra~des cium~s, e desgostos, ~e
uma· classe de brazileuos acred1tasse que este tI
tulo. se; queria;. fazer privativo a outra cl:as~e. Com
.isto: elIes se.. não queremar.rogar todos os direitos p.?"'.
titicos, porque ellesreconhecem que nem todos sao
capazes.' para tudo, querem porém. ser t~em re
conhecidos cidadãos brazileir{)s, IstO e membros
destà~sociedada.Voto pois que se diga-sãoci
dadãos.brazileiros,etc.
. O' ;SR. FERll.EmAFRANçA: - O· capitulo que· faz o

obj~cto·,da', ~estão, diz - dos membros. da so
ciedadedo Imperio. do Brazil. -Parece-me este.
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, «Acóm~iss~o d~ co~omsação~ civilisação e ca~
thechese dos I~dlOS teudo ded~ o seu parecei sobre
a rep~esentaçao ,do desembargador José daSilva
L~ureIro, em. que se queixa do director dos indios
MIguel Rodngues da Costa, que unido com Fran
cisco Elizeu Ribeiro' repartio meia legua de terras
doadas aos referidos indios do sertão de VaIenca
por. quem e como quizerào por modo que os mesmos '
mdIOs não se têm dellas, aproveitado e vivem erran
tesna 1l0rest~ do mes,?o sertão, apresentando o
mesmo LoureIro uns artIgos para se proceder ã in
dagaçã.o do destino das referIdas terras, e havendo
outroslm de dar o seu parecer sobre requerimentos
de Anastació Leite Ribeiro Manoel Gomes Lea~
Antonio Lopes Salgado, e Francisco Mendes, mo
radores no mesmo sertão de Va1ença, que argúem de
iniustas as occaasiõesdo sobredito Loureiro, e pedem
que so ajuntem as suas para que á vista de todas
conheça esta assembléa o d6lo, e falsidade, com
que se fez a primeira representação, e considerando
que não se p6de conhecer deste negocio nem de
cidi-lo com perfeito conhecimento de causa sem
indaga~ões, e exames, entende que se deve omciar
aO governo, lo para <{\le remetta todos os papeis
conce!'I1entes a est~ partIcular objecto, e que pos~1io

esclarecer a materia se alguns houver, 20 para que
ordene ao ouvidor desta comarca como conser
vador dos indios, que passando aO referido lugar
proceda a uma indagacão circuI11stanciada do facto
em geral e da mllterÍa dos artigos juntos á repre
sentação, e da conteúda no outro requerimento,
e ouvindo os autores deste por escrípto informe
com o seu parecer remet~endo depois o meSmo go
verno a esta assembléa a lnformacão com todos os
papeis concernentes e acima relatados.

cc Paco daassembléa, 20 de Setembro de 1823.
Luiz iosé de Carvalho e Mello.- João GOmes da
Silveira !lIendoncq,.- Antonio Goncal'Ves Gomide.
- Manoel Rodr~güesda Costa.- José Feliciano Fer
nandes Pinheiro )l.-Foi approvado.

Vejamos agora; se, convém 'mand~ nomeli!"'de-, .0 .SR. CARVA~lIO. EM~o,:-:-Por parte da,com.
pu~dos a um plUZ em annas: ~u digo que nao só !D~~sao decoloIllSaçao" mvilisaçao; ecathechesedos
é dI!ficultoso,co~o ,de algum perIgo, e desconfiança. mmos, leu Os seguilites pareceres.,
ASSIm me exprmu eu em presença de Sua Mages- '
tade' ó Imperador, quando ,pela primeua 'Vez 'Vim á ,PRIMEIRO.
esta 'cÔite: 'felicitar ao mesmo augusto senhor pela
minha provincia, 'Sua Magestade Imperial disse
me então que logo e logo devera a Bahia dar os seus
deputados. Senhor, lhe respondi eu, o acto da no
meacão, dos representantes de um povo é de sua
natureza tão serio e consequente, que exige a maior
tranquillidade dos espiritos, convenienci~, e har
monia de opiniões, um paiz em armas, agItado por
uma convulsão, dividido, e á frente de inimi.gos en
carniçados não póde gosar o disct;rnimento essen
cial á uma boa e recta eleição.

Isto mesmo opinei eu no conselho interino de go
verno naVilla da Cachoeira antes de partir para
esta côrte. Mas o governo de Sua Magestade Im
perial determinou o contrario; e 1't8.Z8. 8. Deus,
que mereçào os deputados nomeados por aqueIla
provincia toda a sua confianca, o que muito convém
aos seus interesses. Eu não o posso amrmar; mais
ainda~ porque fui daquelIa opinião. Portanto nesta
parte nào convenho com o parecer da illustre com
missão. Não vejo a utilidade que "lO a <:.ommi$são.
Convém~ convém, e muito, repito, e repitiroi li
união ~edetal d~ Esta~o .Cisplatin_o. A<Juelle~ povos
forão Já um dIa brazIlelros, fecha0 o Im~r~o pelo
sul, !1nahnente são os ~ossos naturaes aml~,?s,.e
conCIdadãos, mas que lDteresSe resulta de Ja é Já
mandar OS seus representantes á esta e.s~mhléa?
Que podem alIes fazer, estando em arf!llls o seu
paiz? Que podemos nós fazer'? As medIdas, qUfl
convém á salvação daqueUe povo são todas do execu·
tivo; atar-lhe--hernos as mãos? Oppor~nos-hemos ás
~mas medidas'? Em taes caSOs, e quasi sempre, en
fraquecer a aeth'idade do governo, é derriba-lo, é,
no ver dos políticos, precipitar a causa da patria.

,. Pódo dizer:se, que a exisLencia neste con~res,so
dos representantes daquelle po~o é um la~\), 111d15
soluvel da sua união á este Imperio.

Eu reduso esta questão ao seguinte dilemma :ou
os habitantes de Montevidéo estão de boa fé, com
nosco, e querem confederar-se pela !órma, porque
foi lançada essa acta de confederaçao que, corre;
ou não neste caso tudo é baldado, cedo ou tarde
Iomperâ,õ comnosco; e a confederação será posta SEGUNDO
em duvida. Inutilmente clamaráõ os deputados - cc A commissão de colonisacão, civilisação e ca-
nós somos vessos representantes, cumpre que thechese dos indios tendo de dar o seu parecer sobre
obedeçáes ás nOssas deliberaç~es; cumpre manter a a representação de frei Manoel Pinto de Azevedo
união, que haveis jã sanccIOnado., NaquelIe caso, capellão e cura da aldêa de S. Luiz Beltrão, que se
não hade ser a demora de serem Ie~Iesentados queixa do desleixo e falta de actividade do'director
quem faça mudar ãquelle povo suas intencões COD- d 'd' d " ldê J .' d Ar
íederaticias: elias mais e mais se ratifica,ráõ ,com as os 'm, 105 a mesma a . a ,?aqUlme aujo e

, SampaIO, que os ,tem denado entregues ã ociosi
medidas de soccorro, que lhes,envíar,o govern\) ,de dade, e faltos de alimento, vestuario,e,ferranIen'-
Sua Magestade. tas pàra a lav'ourae por isso dispersos, e quasi
- Assim evitaremos quixumes antes, do que moti- prestes a voltarem á vida selvagem:: 'ofierecendo-se

varemosdesconfiancas, e desa'Venças. Elias espe- o z:qesmocapellão e cura a occupar-se do cargo :de
raráõ sem duvida~ que em tempo opportuno possão, director tendo' por:ajudante Joaquim Goncalves'de
nomear seus deputados. Olivéira, homem prudente, e zel~so oflerecerido-se
- Finalmente senhores convêm pÔr mordaça aos ambos a cumprir de mãos dadas todos os afficios:
calwnniadore;, e inimigos da -causa sagJ:ada do propriosa fazer progredir e :segurar a,civilisacãoe
Brazil, evitando falsas interpretaç~es !i0s sinceros: colonisação dos referidos ihdios,' e: pedindo' ·final;,;.
votos' desta soberana assembléa. Ahás Justo é con- mente por 'esmola 4Ofouces,.4O e~adas;',12 tna-I
íessar, qU6'GP<l:rEjcer d~commissão é, liberal~ ~ cdn-cl1ado~~ 4 alavancas,.e ~ ~avadeIras,'ec?nsider~d@o
forme ',ã il1stiÇél; se Igu.a:Imente fosse' pol~tlCoell :que' .naop6de profen~-Jwsosegur():sem'lIíformaçoe5
-eoncôrdana com "eRe ': p~rt~nto ()P'ponho~!De'nés~al,entende,se deveoffiClal'-~{)governo. que mandepr~.
parte ao parecer da comnussao.-Ficou adiado. ',' 'ceder) -a: ·ellas pelo .oUVidor :da :co~arca ,cOmQ~di~i
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« PARECER·

« 'A commissãode fazenda tendo de emittir o seU.
voto. sobre o Oflici? do governo de Pernambuco,.
relatIvo ao '.accrescuno de ordenados dosofficiaes
da sua secretaria" éde parecer que se,lhe,responJia.,
que a. assembléa vai j~, tomar em consideração este
negoclO e estabelecer· ordenados certos e estaveis
para cada um ,dos officiaes das secretarias dos dif
fereÍ!-~~s govel'Ilosp~ovincia!'ls;'esüppJ:iri:J.i(ps emo
lum~n.tos ,por elies pel'Ce1?l~O~.: Oi qU$',elHiespere
p~la; d,i~:resolução" 2" que para ,obter-5e, este fim e,
mesmop'ara ,~est!:,Ílir-se ,a.' ~Ij.oIÍl<Wã: 'd,e: stipp:ress~o:
<I.e ,emolumentos ,aos~resldentes.e ,s~cretai"ios, e'
cQ~erxaçã,().:,dos me,sinos;:aos' 'O:~é~~e'~,.:~~,'e.:iiJa.~,~ó.'
g~:vern!> ql,ia:nto:~~!'ls o,nu~~~o! dos .0llj.Sl;lies,! ,e~e,~;
ctlVOS de secretana de cada provincia;· () riúnie;r::o,

..... 0••• , ......

PRIMEIRO

SEGUNDO

« A commissão de legislacão' vendo o requeri
'mento do padre Pantaleão 10sé da Costa e Souza,
egresso da religião franciscana, em que pede dis
pensa ,da lei .para gosar da facção activa, e passiva
de testamento, é de parecer que não é precisa deli
beracão a este respeito por haver já lei, que favo
Tece'o supplicante.

«( Paço da assembléa, 2, de Setembro de 1823.
- José A-ntonio da Silva Maia. -José Teixeira da
Fonseca Vasconcellos.-D. NUM Eugenio de Loeio
e Seilbitz.- João Antonio Rodrigues de Carvalho.
- Bernardo José da Gama.- b'steváo Ribeiro de
Rezende ll.- Por haver quem quizesse faUar contra,
foi adiado.

«( A commissão de legislação ret1ectindo sobre o
omeio do ministro G secretario 'de estado dos nego·
cios da justiça relativo 110 destino que se deve dar
a sessenta e tres presos, que se achão nas cadêas
da cidade da Bahia, remettidos de Portugal para
írero cumprir degredos em Africa e Asia, é de pa
:recer, que não convindo disseminar neste imperio
a inImoralidade, admittidos e espalhados entre os
cidadãos delle esses estrangeiros, {lue pelos seus
crimes se fizarão dignos do rigor da justica; e não
devendo ser o Bra.zil asylo e valhacouto ae crimi
nosos, porque nem precisa de ta~s povoadores, nem
quer dar aos seus virtuosos habItantes o escandalo
de unia mal entendida protecção e de tim prejudi
cial acolhimento, se aulorise o governo para os fa
zer reenviar á Portugal na primeira occasião que se
proporcionar, lançando as despezas em debito
áquella nação para quando se tratar das campe-'
tentes indemnisações.

« Paço da asserobléa,. 23 de Setembro de 1822.
-José Â-ntonio '.da Silva Maia.-José :Teixeira da
Fo-nseca VasconcelZos..:....D. Nu-no Euge-nio de Locio
Seilbitz,-João Antonio Rodrigues deCarvalho.
Bernardo· José- da;. Gama.-E8te'Vão Ribeiro .de Re
zende.»....:Adiado, pela mesma razão. '

. O SR. RIBEIRO DE ANDRADA por parte das llbm~:
missões reunidas de constituicão e estatística leu o
seguinte(-' ., 'i

" :::(,PARECER

rector- dos' indios remettendo a esta assembléa as sitos nec~s~os ao fim· proposto, mas tambemparll
,mesmas com os papeis relativos. poder facilitar-se uma melhor policia. ,'. .' '. '

cc Paco da assenibléa,20de Setembro de 1823.- .« Paço da assembléa, 23 de Setembro de 1823.
Luiz José'deCarva!ho e Mello.-JdãoGomes àaSil- J~Sé Ricard:J da, Costa Aguiar de Anàraàa.-':'Pran-'
veira' Mendonça.-'Antonio Gonçalves Gomide.- 'C\.Sco Muntz Ta'Vares.-ManoeL Ferreira da Ca
Manoel'Rodriguesda Costa.-"-José Feliciano Fer-mara.-Antonio Carlos Ribeiro de AM'/'ada Ma-

'M-nltes Pinheiro »....:. Approvado. chado e Silva.-José Teixeira da Fonseca Vascon-
O ,SR. MAlA:;'''' Leu por 'parte dacommissão,de celoos.-Martim Francisco Ribeiro de ,Andrada.-

,legislação os seguintes pareceres. Pedro de Araujo Lima.». '
O SR. FRANCA :-Parece-me que isto está na ra.,

zão de ser objeêto de 'um projecto de lei. A creacã()
de _uma.villa dep~nde da creação de justiças, eic.,.
e nao pode ser felta por um mero parecer da com
~issão: deve portanto o parecer voltar á alIa para
VIr redigido em f6rma de projecto de lei. (Apoiado.)

O SR. PEREIRA DA CUNHA :~E' de absoluta ne
cessidade que volte o parecer â commissão. Com a
creação da viUa deve fazer-se II de um juiz de fóra e
dos mais estabelecimentos indispensa"'eis, o que não
p6de ser senão por uma lei. Parece-me, portanto,
mui justo o que exigi.u o iltustre preopinllnlc.

O SR. COSTA' AGUI,\R :-A commissão não podia
apresentar uma lei sobre uma COUSo, que não sabia
se passaria e tanto mais, que me lembro oplima
mente de se haver já aqui decidido em caso seme
lhante que uma commissão désse primeiro o seu
parecer sobre o ohiecto em questão, para que a as
sembléa decidisse se era ou não objecto de lei e de
pois então passar a commissão a organisllr o pro
jecto. P~r~anto, SI! passar.este parecer, procederá
a comIDlssao a fazer o prOJecto de lei par-t.l o apre
sen~ar; porém aD.tes disso não era possivel, pelas
razoes que apontel. ,

.O SR. FRANCA :-E' o mesmo que eu disse. Deve
VIr o parecer da commissão e aassembléa depois
conformando-se com eUe ou reprovando-o resol
verá sobre a creação da villa.

O SR. GOSTA AGuIAR :-0 grande caso é que isso
não se p6de fazer sem que a assembléa approve o
parecer da commissão. Depois de approvado eUe,
então voltará á cornmissão e esta apresentará ,o
projecto de lei, o que não podia já fazer sem ultra'
passar os limites a C(ue se acha circumscripta. Por
ora o que see:rigiu da commissão foi o seu parecer
e nada mais. . .

Sendo .pos~o á votação o p~e2er,foi ,appróvado.
e remettldo .as mesma~ commlssoes para, organisa~:
tem um proJecto de leI. sabre a materia ~m ,questão.:

.O MESMO SR. DEPUTADO leu por parte da com~\
missão de fazenda o seguin te ' ' '.. "

~( As· coÍnmissõesde constituição' e estatística
tendo em vista li. represelltacão dos ,moradores:do·
arraíalde .Santa Luzia; em que pedem, gu.e:o dito
anai~s.eja ,erigido' em, vill:aco~ :o. espec.~?§~:t~~ulq
de,V1lia.;Nova; da Imperatnz, sao de;par~Cel', ,que
lhes defuoa,:jla f6rma: r.equerida,·,por; copter:CI s,eu
termo' uma:pQp'ula~() 'maior que a del~;OOQ:aJ,~as
·a demais,' c~correm=.tQdas.as pr\}p\}rções~requi..
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'preciso? .os ordenados_ de· cada um. e· eD)t>lmnenfuSl .11.". Asco~ da fazenda: e da instrucção pn
respectivos. . . bJ!.ca ~stando mfonnadas da e:xíste!!"..fu. da.qneile se

- ,f{ ~açoda assE!mbléa.:·~de·Se~ro de l~.--: IDlI1lU'!O~ em ponto pequeno, o qt!al não obstante se
..Martim .FrGfl.C&Sco RiJJei:ro de k_i'ada•.-!ose achar aro.da sem ftrildos alguns, existe com -utili
.Â~o-<iCh.e ae Toledo Bmdon.-Pedro de Â'1'(J'U)O Luna.dade publica pelo zelo do seu.dimeto.r: que procura
-José de Rezende Costo..»-Por haver queDl fal- recursos na pi~de dos ituanos·e·~ povôS CÜ'
1asse contra, ncou l!.diado. c~~os, é d.e parecer que o Sobredito semi
. - () mesmo senhor leu por parte da mesma com- narIO seja soccomdo ~m ·a quan~a. de f>,OOS réis
tnissão o parecer que se segue: ann~a~ pagos pela eaua. do SubSldio litterarío da

p!'?V1!lCla de S. Paulo, porque sendo o prestimo
Cl PARECER pnnclpal daquelle estabelecimento a instruceão pu_

blica nas primeiras lattas, deve esta de~za ser
feita por aqnella renda que foi estabeleCIda para.
estes m~os fins. Para este etreito deve o governo
ser alltonsado para mandar e ordenar o etrectivo e
ann~al J>agamento pela junta da fazenda da mesma
proV1DCla.

« Paço da asserobléa, 23 de Setembro de 1823.-':'
M<l-rti1llo Frll.'ncisco .Ribeiro de Andraáa. - José
Â'1'ouche de Toledo .Re1Idon.-Pedro de Araujo Lima.
-José de .Re::ende Costa.»

O Sa. FRANCISCO CARNEIRO requereu o adia
mento deste parecer () assim se decidiu.

O SR. MONTESUr4A :-Fl1lta um quarto para dar a
bora e nesse interfaUo p6de-se nomear os mem..
bros d!1 commissüo de guerra para decidirem aqucUe
negocIo que ó urgente. Até o fim de sessáo podem
ser nomeados e assim aproveita-so o tempo.

O SR. ARAUJO LUlA :-lIa muitos pareceres adia
dos ojá quo não ha indicações algumas 11 fnzercm-se
Justo eque se leiiio. Aquillo é mataria nova e hOJe
Já eslá dnda 11 ordem do dia.

O Sa. MON'nSU1:U :-Entiío consulte V. Ex. a as
semblêa e ella decidirá se deve estar pela minha
opinião ou pela do Sr. Araujo Lima.

O Su.. S!.C1\ElA1'.IO M,M:IEl. n1 CoSTA participou
â asselI1bléa que acabava de chegar um omeio do
ministro da guerra e passou li lêl-o:

. It A eommissão de fazenda havendo pesado ma
duramente as razões, que a Camara da viRa da
Atalaia menciona em sua representa~o para pedir
a extinecão da decima dos predios e dos impostos
sobre a ·carne verde e lojas do seu tel'DlO. assim
como a connrmacão do contracto da aguardente,
que creára para ã faetura da cadêa. é de parecer ~
lo que deve ser indeferida a pretencão da mesma
~a~._ quanto á primeN-8 p8rt~, pôr sere!D ta..es
unpOSlÇOes legaes e nas actuaes ClrcumstanCl/lS nao
podem ser supprimidas sem conhecido deficit da
renda publica. JlÍ inferior ás despezas necessarias;
2" que fique de nenhum efi'eHo o referido mono
polio da aguardente por ellll estabelecido, como in
competente e albeio das suas attribuições ; o caso
as rendas do seu conselho não cheguezn para li.
projectada precisa cadlla proceda na íórma aa or
denação L.lo tit. 66 § 40 para lhe ser deferido pela
autoridade competente.

« Paço da assembléa. 23 de Setembro de 1823.
Nartim Francisco Ribeiro de AlIdraaa.. - José
AroucM de ToCedo lIendoll.-Pedro de Araújo Lima.
-José de Re::endo Costa. li-Adiado tambem por
igual razão.

O mesmo senhor leu por parte da mestna. com
missão o seguinte parecer :

OFFICIO
« A commíssão de fazenda tomando em conside-

racão o omcio da junta da fazenda do Rio-Grande lt Illrn. e Extn. Sr.-Sua Mag~stade o Imperador
do·Norte, em que llede licença para arrematar dous à quem foi presente o omeio de V. Ex. datado de 12
mil qWntaes de pao brasil e com o seu producto do corrente mez, me ordena declare á V. Ex., para
acudir ás despezas publicas da província. é de pa- conhecimento da assembléa ~ral constituinte e 16
tecer; que se indefira a representação da mesma gislativa do imperio do Brazi!. que todos os officiaes
iunta por sercontrana á lei e interesses nacionaes; da secretaria de ~stado dos negocios da guerra ser..
2" que as faltas por eUa mencionadas sajão suppri- vem effeetivamente, náo havendo um só que esteja
das pela junta da fazenda de Pernambuco que já impossibilitado do desempenho de suas obrigacões
tem aceresciInos;e quanto ao pão brazil alli exis- como bem se deixa percet>er da informação daaa ã
tente, que o governo na fórma da mesma lei lhe dê assembléa no meu·omeio de 20 do corrente mez.
o destino que julgar mais vantajoso. « Deus guarde ã V. Ex.-Paço. em 22 de Setem~

« Paco da assembléa, 23 de Setembro de 1823.- bro de 1823.-João Vieira. de Car'Valho.-Sr. João
Martim Francisco Ribeiro de Andradq,. - José Severianno MacieLdaCosta.ll-Ficou aassembléain~
Á'l'ouche de Toledo Re'nd.o'n.~osé de Re:;~flde Cos- ie1rada e o ameia foi remettido á cotn11lissão. de fa-
:tG.»~Adiadopela mesma razão. zenda.

O mesmo senhor:leuoutro parecer por parte das - o SR. MONTESUMA :-Eu estou pelo que diz o
coD1missõesdefazen~ e ínstru:c~o Ilublica: Sr. Araujo Lima. mas lembro á V. Ex. que propo-

,. nha tlara ordem do dia, o começar-se a sessão de
« PARECER amanhã,]leia nomeacão dos memhtos que íaltãQ na

-.« O irmào JoaqUim Francisco do Livramento commissao de guerra. Isto é necessario e de outra
pede _'momca coÍ1si~acãóparaaS'1!rgenCiasfórma nunca se tomará conhecjmento do negocio
dii Sémiíiilri<i da ViRa de Itn, de cuja dírecçãó elle queproponho. . ..
se-acha éncairegado~' ~na ii[~gestade bnpe:dal ten';·OSR. CAB.VALRO E.'.~: - O' Sr•.-FérreÍl!a
do 'mandado· oum o_governo da provineia 'de" França:apresentou:a,qm.uns estatlltos ou tratadoidas
S. 'P<p:Ílo~- ~ oufuidg.aíuÍi~ d~ f~enda e C?m. o escolas- medico Ollcirlttgicas, com a;diStcibiii~
-a~eer d~lla iliiimna' que' sé '~demappliear das materi~ de cada anuo. Parece qu,e; de:ve iJ:"ã
]L'en~rU\11'~talíelê~to duZéntOsIlül·teis~ oommiSsão'de saudeedeiílstrueçáoiPl1.t?lica;poàeJlo,
~~~~,. " r;·~:·i'.· ,., , "';" 'o',· ,. dotaIvez -servir Das universidides"que\ l!O;idewm
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l'RESIDENCIA DO SR. B.\RÃO DE S.\NTO .\!tlARO

Se nós formos a apoiar os irregulares procedi
m~ntos dos povos, convindo em que não haja ren
deIrOS, porque os matão; então depressa acabaráõ
elIes com todos f?s offi.ci~s. publicos; pois que já se
tem morto .mwtos mlmstros, escrivães e meiri
n?0s, e contlnuaráõ até que não haja mais quem
szrva.

Não devemos autorisar os povos a fazer represen
~ções contra qualquer cousa sómente porque lhe
naoagrada.

Para os rendeiros não fazerem abusos é que as
cam~as têm. obrigação de lhes darem jurados e
offi.claes publicos, que os acompanhem; e se ainda
a~sim.os praticãf?, não é por isso que se devem ex
tIngUIr os rendeIros, bastarâ obstar-lhes e reme
diar esses abusos.

O SR. PRESIDE:iTE :-Deu a hora. Fica a materia
adiada.

O SR. l\htA :-E' esta a terceira VE.'Z quo seme
lhante materia entra em discussão. Parece-me qUf'
devia terminar-se.

O SR. PRESIDENTE: - Está duda li hora. Fica
adiada.

Ordem do dia: 10 A discussüo dos additnmcntos
feitos á tabeUa das leis, quo ficarão adiados.

2.° Continuação da discussão da constituirão.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde~-l.lIi:

José ele Carvalho e lIJellu, secretario.
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:aear. Entretanto a àssembléa decidirá o que lhe
~cer mais' acertado.

~. SR. PEREIRA D~-\ Ct1l'iRA:-A uma e outra reu
'nidas.

·'}ig~oi -decidido que s~ .remettesse ás commissões de
:iiiStrucção e sande publica reunidas.

O SR: SEcmMuo}!ACIEL ,D.' COSTA leu o pare
~...radiadoda commissão .de, !~aislação sobre o re
~erimento dos moradores do termo da viUa de
~to Antonio de. Sá em que pedem a extincção do
;çontracto do Vêr. .

O SR. FRANCA offereceu a seguinte emenda ao
~eer da eominissão :

«'mIENDA

_ «Proponho que se o1iicie ao governo para que or
"4ene á camara da villade Santo Antonio de Sá,

',' que sobre-esteja na arrematacão da renda do Vêr,
-fazendo cobrar aS coimas pelo úrocurador da mesma
-{:aIDara, emquanto outra cousa se n30 ordena por
~a lei regulamentar.da administração das munici
palidades.-O deputado, França.ll-Apoíada.

.;: O SR. FRAN~A :-Sr. presidente, eu proponho essa
.-~menda por que vejo que são prohibidas pelas or
~enações do Reino· as a"enças dos rendeiros, e eUes
~!"tudo quanto cobrão é por avenças, causando um
, 'vexame ao publico, um roubo geral, em lugar de
cc-coimas que se não cobrão.
:,5' Eu queria que estas rendas das coimas se cobras
~:sem por administracão e não por arrematação, a que
-:::6. lei não obriga. .
:. Temos o exemplo de muitas viUas que não co
;:nhecem rendeiros, esse mal publico que os outros
-som·em.

Até me consta que uma villa das do nOrte se livrou Reunidos os Srs. deputados pelas lO horas da
·de taes sanguesugas matando dous rendeiros em manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 73,

., annos successivos: houverão-n'os como ladrões pu- faltando com causa os Srs. Rodrigues Velloso
cc"blicos, desfizerão--se delles, e ninguem mais quiz en- Martins Bastos, Gondim, Muniz Tavares, Andrad~
'c ·trar no officio. e Silva e Costa Barros.
::-:-. Sr. presidente, é necessario que não autorisemos O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
,- isto que é já um mal conhecido. d d f .

Cobre-se o que se houver de cobrar, por meio dos a acta a antece ente 01 approvada.
..procuradores das camaras, visto que a ordenação até O SR. SECRF.TARIOJ\fACIEL DA COSTA. leu o seguinte
· diz que o tal rendeiro passado um mez não tem mais officio do ministro de estado dos negocios da ma
direito ãs coimas, quo estas passão para as cantaras, rinha:

· que as faz cobrar em seu proveito pelos mesmos cc lllm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua l'iJagestade
procuradores. . Imperial tendo de exibir á assembléa geral coosti-

Acabemos com taes rendeiros. Para que os have- tuiute e legislatha do Imperio as informacões, que
mos autorísar se não servem de nenhuma utilidade exigio do governo pela secretaria de estadó dos ne
5~0 publico? ' gocios da marinha nos dous officios por V. Ex. diri
,. O SR. 1\1Au:-Esta renda a favor das camaras égidos, com dalas de 3 e 12 do corrente, mandei ou

;- estabelecida por lei; e é cobrada por elIas, como vir o respectivo official-maior Leonardo Antonio
melhor lhe convém, arrendando-a sempre que ha, Gonçalves Basto, cuja resposta remetto a V.Ex.

.quem a arremate; ,PQrque até agora tem sido a,re_acompanhada de cinco documentos assignados pelo'
mesmo officíal-maior, contendo o 1°0 numero de

· gra não se pôr a renda em administração senão officiaes; o 20 e 30 a pauta e ordens sobre emolu-.
quando não ha arrematante. . me!1tos : '40 a d~monstração das faltas: f? 5° a por-

Emquanto a prescreverem as coimas, é certo, e tana, que fiz baIXar em data de 16 de MaIO do Cor
ibem sabido o direito; mas elias não prescrevem rente anno, para obstar ãs abusivas ommissões, que
'Contrai) rendeiro dentro de um mei, senão no ocularmente observei por vezes na secretaria, e que
'eliSO deUe 'as não apresentarem juizo dentro desse todavia ·Iião cessão da parte de alguns, apezar da-
'praso. '. quella providencia. .

'N6s devemos olhar este estabelecimento na sua (C Esta repartição, posto que tenha actualmente-.
-origem, e então conheceremos, lJl?-e. elie édiri~do ,11, 0f!ic~aes, comtudo o ~pedimento de. um, 'I'! as
llaIaO bem publico; e que é admlttldo o rendelfo,·ommlssoes de outros torna0 este numero InSuffi.clen-·

.' éomo um fiscal, .pára evitar os àb'usos, e as fraudes te para satisfazer aos seus trabalhos; exigindo a :ne
-dostaverneiros, carníceiros,e todas 1Is outras qu'a- :cessidade, que se nomeem mais 'alguns, más que
lidades.deveild11hõeseo~· que ,por 'todos os modos ~s~jão'de l'écoIi~ecida 'Prob~dade, int~l~encia~ ~:ije

.procura0 defraudar o publico. . 1Ill;riha plena confiança, UDlCOS predicados, .que po-
44
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.demo dispensar estas nomeações, e que devem in-I que lembrei, e só neste caso é que cahião as minhas

.:fluir nas que de futuro se fizerem afim de evitar a :razões: portanto, não se havendo mostrado· o que
.multiplicidade de iunccionarios, tão prejudicial aos le.o dito, ainda continúo na minha opinião, e voto
.interesses da fazenda, como ao mesmo servico da pela declaracão. .- .
.repartição. Queira V.~. levar todo o.e~posio ao O SR. VERGUEIRO :-Não me parece necessaria a
C?nh~cunento da a~semblea geral constitUInte e le- emend~·Jlorque a lei de que se trata não falla de
gtSlativa do Impeno: -- algum JUIZO da corôa em particular, e com exclusão
. «Deus ~arde a ,. Ex. PaXO, 23 de Se~mbro de de outros; sómen~dá uma nova fórJ?l~de processo.
1823.-Lu~:: da, Cunha. Mor~1'a.-S~. Joao Se':€-que deve ser applicada a todos os JUIZes da corôa
rianno Maciel da Costa.l)-FOl remettido ã COInJDlS- existentes. -
são de le~lação. _ . O SR. CARlALaO E MELLO:-o alvará de 18 de

_~nnuncIt?n-se. ~e es~vao.a porta da sala o~ S.rs. Janeiro de 1765 instituio juntas, para que nellas se
Jose Joaql.llm XaVIer ~obn:ua e Manoel Riberro conhecesse dos recursos, ainda que fõra das rela
~ess.a de Holla~da CavalcantI qepu~do.s pela pro- Ç?es, em que ha a mesa do juizo da corôa para acu
"lUCia do Cear-d, e o Sr. Antom? Te1Xe~ada Cos~, drr promptamente aos vexames do eecle::.iastico nos
pela de Minas-Geraes) ~ sendo llltrodUZldo~ na for- lugares mai:> remotos: será necessario portanto que
ma do estylo prestarao Juramento, e tomarao lugar se declare que o alvará adoptado comprehende o
na assembléa; . " . que o de 65 determinou, que é algum tanto novo e

Passou-se a ~rdem do ~Ia•.1Sto e, aos ad~ltamen- peculiar.
tos do~ Srs. Mala e Ara~Jo L~ma propostos a tab~lla EUc te,e por fim acudir á representação dos po
das leIs; e ~nt~ou ero dlSc~ssao a eO?enda orrereclda vos mais centraes, que soffrerão violencias de algu
pE'lo Sr. TelSelrU de Gouvea ao addItamento emque mas autoridades ecclesiasticas sem terem prompto
o Sr. Maia propoz que se ajuntasse mais o decreto remedio. '
de 21 de Mai? de 1821, para s.egu~rem nova !Da~cha . Instituirão-se estas juntas em que é o ouvidor o
os rec~~os Interpostos das JustIçaS eccleSlasllcas Juiz da corua. que com os mais adjuntos ahi nomea
para o JUlZO da corôa. dos segue a marcha das leis. com a dilferenca do que

O SR. FR,\NÇA. :-Poço a leitura da emenda do 10lio pas~da a primeira requisitoria, não sé espera
Sr. Teixeira de Gouvêa. (Leu-se.) pela deClsão ou assento da mesa do desembargo do

Per"'unlo eu agora: a nOSsa intenção ê fazer um Paço, :(lara por-se logo em execução.
indice!:>de leis em vigor e obseryancia, ou fazer leis AqUI se disse bem, que não }l<lvia talvez duvida,
DOl'as ? e que mandando~se executar este alvará era conse·

Sem duvida é, que tudo quanto nos propomos fa- gumte que alIe regia para as provincias onde se
zer não passa de reduzir a um catalogo as leis pro- instituirão estas juntas; porém ficará mais claro se
mulgadas em certo periodo, e cuja admissão no se accrescentar positivamente esta declaracão plU'a
nosso territorio poderia parecer duvidosa aos exe- evi~ar duvidas, que muitas "ezes ha sobre cousas
~utores della, pela nova ordem politica em que nos maiS pequenas do que esta é : portanto, nüo me pa
constituimos durante o- mesmo periodo. rece mal gue ~e compre.henda as junlaS de justiça

Não posso portanto admittir ampl~ação ou res- na de~e~mmaçao sobredita. '. . .
tricção em algumas das mesmas leIS que vamos O JUIZO da coroa por es~ }el no,a tem dl"~rso
apontar, como recebidas e em uso entre' nós, por- modo de e~ecutar}s suas d~clsoes',epoderá por.lsso
.que isso induziria a autoridade de uma lei nova, que haver alguma duv Ida, n~scIda desta ~ outras dilfe
tem processo certo no regimento da assembléa, com r~nças, e mesmo de nao estar mUlto bem enun-
que se deve discutir e vencer. . c1ada.

Voto portanto contra a emenda, que tende a alte- Julgou-se discutida a materia, e o Sr. presidente
rar a lei em questão, que se quer inserir no cata- propoz:
logo das recebidas no territorio do Brazil. 1.0 Se a lei de que se tratava se uniria á tabella.

O SR. TElXEIR.-\ DE GouVÊA:-:- Sr. presidente, -Venceu-se que sim. ..
quando eu propuz a ampliação, já disse que estava 2.0 Se a emenda do Sr. T~lxelra de Gouvêa se
convencido de que no espirito da lei se comprehen- approvava.:-Venceu-se que SIm.
-dião as ~untas de justiçacreadas pelo alvar.á de 18 Seguio-se o additamento do Sr. Araujo Lima á
de JaneIro de 1765, mas que sendo a matena g!ave, mesma .tabeUa de leis, para se lhe ajuntar o decreto
e podend<Hle da letra.do mes~o decreto ~eduzrr ar- de 14 de Outubro de 1822, cujo additamei:lto tam
~~mentos ,em contrarIO, por lS~O _que a le1 fanav~ de bem ficára adiado na sessão de 22 de Setembro.
JUIZOS da corôa,·que em VIgor. so sao os das relaçoes, .
quando aos outros o mesmo al.ará denominava O SR. PERElRA'DA CUNHA :-As leis promulgadas
Juntas de justiça; para evitar pois duvidas em ma- pelas CÔrtes de Lisboa, e que se mandão cumprir
..teriasjurisdiccionaes é que eupropuz aaddição. pelo presente decreto, são toàas.aquellasque tinhão
.. ' Emquanto ao argumento proposto por ~m}Ilustre obti~o a imperial sancção, e erãoapp.!ieavei~ a este
deputado de- quetl.ão.tem lugar esta amphaçao, por- contmente; e como' a de que se trata nao esteja nesta
,~en~o tratamosaqui~eampliar leis, mas.~ómente classe, é ~em. duvida que não deve entrar na tabella
.de indicar as que estão entre nós em vigor, respon- que acompanha o mesmo decreto, aonde 's6mente
dEHlemui facilmente fazendo lembrar ao illustre de- devem ser comtempladas aqueUas que forem reim
putado,quetalvez não ha:aiu:da.~es .dia~ qúe aqui pressa~, e se ~n~aráõ. aostri?unaes~~sta.Côrte, e
,seampliQu o. deqreto. ,:q!!e ex.tmgulO as .lelt~s dos de maIS prO'l'lDClas do Impeno para ,serem .execu-
:l>açhare~s, don~e.;se·.veq)1eeste ar-gumentc!s~~do .tadas. . .... " .;; .' '. • ....
-contrano.ãdecisão da.as~rnbléaéfóra:.da-ordem,e Os artIgos lmportanllsslmos que estaleI compre
J:lão~óde .de~t;ruir .as ~azõesem que. fllIld_eia~iJ:lb.8.~endemerecem alta indag~ção,.e de:vem·.~erdi~c~
.~.JÍlpliacão;p()1S;qu,e9,illus~ deput<igo.na,amos!routldos um por um coma.ma.lOrClrcumspec~.? .. :.:

..48~ a ~el tãa. claraqu~ não pp~sa;admlttrras dUVIdas Consultemos melh~r os mteresses d~ naçao, e l!8:0
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:nos illudão os principios phüantropi~s llU:.e n~s ~al fôr a sua ori!!em, tanto mais que estou conven
convidã.o a abracarmos em toda a enensao as dispOSl~ cldo de que nas 7iôrtesde Portugal enstião muitos
cões desta lei. 'Para não termos que emendar os illustres varões de consumado saber, e probidade;
máos etreitos da sua observancia. desejo sim atacar o vicio sem personalidades que

Sou portanto de opinião que fique por ora ex~ são impl"oprias da seriedade destea~"Usto congresso.
cluida da tabclla para ser em seu devido tempo con- A emenda que fez ° illustre deputado o Sr. An
venienlemente discutida. drada Machado ao 2<' § do decreto para.se formar

esta tabeUa me parece que foi s6mente relativa ás
O SI>.. VERGUEIRO :-Argumenta-se que li. lei em leis que se tinhão posto em execução neste Imperia

questão não eslil c0'!lprehendi~a. na rnzã? d~ lei ~ue para remover OsiDcoDvenientes que acabei de notar;
1izemos; c que n razao de. adrDlttll1t1os leiS !!aO ~~Itas ao menos o conceito que formo de suas luzes, e ju~
'Por nós é por terem cahldo todas as que reglao o di<:i0so modo de pe!lsar me persuadem que eUe não
Brazil. . qUiZ ultrapassar a mtencão do decreto, e que nesta

Esl<1 razüo é occasiollnl; mas a "erdadelra razào conformidade foi que estâ illustre assembléa appro
ó a net'(lssidadl:' que temos de leis, porque, mnda vou a sua emenda para se form(lr a tabella de que
que tivessem cahido aquellas, nós nào adoptaria- se trata. e da qual de"e ser absolutamente estranha
mos algumas, se nílO U'\'essemos necessidade deUas; a lei que se pretende ndopt.ar, pois está na classe de
mas como nüo podemos consorvar·nos sem leis um novo projeclo, para se observarem com eUe as
admittimos as quo fotilo feitas por autoridnde, que re~ras estabelecidas para a discussão das outras
hoje não reconhecemos; o dC'pois do adoptar ~s que propostas.
forão feitas nu proprio paiz, (l. n~ quo n('lIe t!'·orà.o
'igor. pozemos n rl'gra <lo admltllr as que forllo flJl- O SIl. AL~IEID.\ E ALBUQUERQUE: - Sr. presi
(as pc/IIS üJrles dt' Lisboa quI' nuo so oppuzessem donte: A causa principal porque as nossas discus
ao nosso s)·stl'mn. 5Õt'S 50 turnüo do ordinario tão complicadas, ó por se

Outro ar~Ullll'flto foi que esla \r-i nüo l'ra conho- nito dar toda a attenção ao verdadeiro estado das
cida; quando nilo IplIlln sido conl1l'cida até IIgora nada quoslÕes: é preciso pois nesta, de que já outro dia.
ubsla para SI:' auoptllr, bllsta quI' o seja quando so nos occupall1os, vor qunl é o seu verdadoiro estado.
publiellr dopois do lldoptada, co"!o lIconto~~ a todas O Sr. Araujo Lima propoz quo na labeLLa. que se
as leis que fazemos das qUlIes 0110 hll notlela nnl('s mandou fazer, se inserisse a lei de 14 do Outubro
de feitas. de 182'2; o que eu impugnei, mostrando que ('Ua.

não podia ter alli lugar: é portanto li nossa questão
O 511. PRl\EII\A D,\ CV:\flA :-Quando eu propuz examinar se a lei deve, ou não, ser enumerada com

que ficassem com vi~or algumas das leis ordena- as outras leis na tabella.
das lias CLiflcs de Portugál foi na intelLigcncia de Alguns Srs. deputados só se têm occupado 0111
quo súmcnt(. entrariüo nesle numero aquellas que faUar da bondade da lei, no que eu tambmn con
so linháo mandado exocut.ar neste ImperJO durante cordo; mas não é ísto o que agora nos importa: o
a rcgcncia de Sua i\iagestade Imperial, porque é de que se trata é se essa lei deve alLi ser compre·
bbOl conhecida a necessidade de extremar as leis hendida: eu disse, e ainda sustento quo não. Quando
quo se de\'iilO observllr, para evitar a conf~são_ quo o Sr. Pereira da Cunha apresentou o se,u projccto
excita\'ào as diversas epochas da sua pubhcaçao, e do decreto, que deu lugar a mandar-so fazer a ta
remO\'(lr o embar!lço em que muitas vezes se acha- bella, teve em vista (com mui justas razões) que
vão os tríbunaes e juizes na sua applieacão. "tendo a legislação portugueza perdido para com-

E' por pstes principios que as ditas leis devião ser nosco toda a sua força de obrigar, visto havermo
adoptadas, c náo porque (oss.e~ collllborad!,:s pelos nos separado de Portugal, e declarado a nossa
representantes da nacào braztleua que faziao na- independencia, era necessario, emquanto não ti
quello tempo causa cômmum com os de ~ortugal; nhamos um codigo nosso, que se autorisasse a sua.

A disposiçüo destll lei comprehende artlg_os que se execução, dando-se-Ihe nova sancção, e nova forca.
hão do discutir om lugar opportuno, e então toma- de o!:,rigar, sem o que naquella legislação não podl<:t
remos as medidas que parecerem mais adequadas conhnuar.
em objectos de tanlo peso: por ora limitemo-nos à Lembrou então a um nobre deputado que havendo
letra do decreto, e ú. tabeUa que o acompanha. muitas leis das Côrtes de Portugal, que tinbão sido

Dizer·se que outras nações civilisadas tê~ adopta: mandadas executar no Brazil, e que· aliás não po
do leis estrangeiras em toda li sua extensao nao e dião ter já execução, convinha que se fizesse diffe
argumento para o presente caso que nos convença, renca das que erão, ou não, exequiveis; e offereceu
não só por~ue abusos não servem de exemplo, como para isso uma emenda ao projecto, propondo que
Jlorque esta entre nós providenciado pela lei da 1'e- uma commissão fizesse uma tabella das leis das
formação da justiça, e.outros decretos, o que se de!e Côrtes, que depois do competente exame se conhe
praticar em circumstancias desta natureza, e nao cesse que não se oppunhão á nossa independelOcia.
devemos envolver negocios constitucionaes com os Ora quem não vê que esta emenda deve ser enten~
que pertencem meramente a_o codigo ciyil. dida com relação ao projecto; tendo-se emvista as ra~

Eu não repugno a adopçao d?sta Iel p~rque elIa zões, que motivarão ao Sr. Pereira da Cunha a apre
fôra ,promulgada nas Côrtes de LIsboa, é s~ porq;ue senta-lo; e que forão as mesmas porque esta
nos e absolutamente estranha, e temos prOVidenCias assernbléa. o adoptou?
legaes para nos regularmos: o que merece muita. Pretendem muitos Srs. deputados" que a emenda
meditação e prudencia em um p~iz comO o ~~sso, "faUa absolutamente de todas as leis das CÔrtes, que
aonde ainda não existe uma Vlgorosa pohcIa, e se não oppuserem á' nossa independencia;, e que. elIa.
aonde, apezar da severidade de nossas leis criminaes se não restrínge ás leis feitas antes ou depOls da.
vivem tranquiUos e impunidos os delinquentes, espe- nossa separacão de Portugal: eu sustento que. a
cialmente nasprovincias do sertão. emenda não diz, nem p6de dizer, semelhante cousa"
• Nein eu despreso os obiectos em odio,de seus al!- "ainda quando a sua letra assim pareça ínculca'-lo.

tores, porque costumo adoptar o que é bom seja Quando Se trata da intelligencia de ,ãlguma lei, a
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''Primeira éousa a fazer é examiDat oespirito do J Outro hanndo membro diSse' que a iÍ1terpreta
legislador, e ver qual é a razão da lei; é nreciso não :ção, combinando o' aniecedente com o subsequente
tomar as paia.ras só no sentido litterâl, mas sim exclue esta lei. Parece-me que no caso presente é
combinar o subs~en~ co~ o antecedente, e_acco- prohibida tod~ a interpretação, porque o texto é
modar sempre a mtelligenCla ao fim, e ás razoes do Claro, nem- Sal como se {'ossa dar a intcrpretacão
legislador~ é isto o 9.U;e eu aprendi na uni.ersidade pretendida: asleís sancClonadas no Rio de lane1ro
~ ~~ depois tenho lido em todas as hermeneuticas e~tão a~itfidaspelo artigo prec~dente;para.que este
JUrldicas. nao seja redundante é necessarlo que admltta mais

Ora nós sabemos, e está já dito, que o fim do algumas.
decreto foi dar fo:-ça de obri~ar á l~gislação d~ que. .Tambem ~ disse que é indecoroso admittir uma
o Brasil usava, a qual a hanl!- perdido em ~ao da leI estrangel!a. Por este ind~coro se vê, passão
nossa separacão, e por faltar Já aqueUa autondade, todas as naçoes: o mesmo codigo francez adoptou
donde as leis recebião sua sancção; como pois ha- leis romanas até com vicios da sua origem.
vemOs de dizer que a lei lembrada de 18 de Outubro Uma das razões por que se admittirão as leis das
',qo.e nunca te....e execução no Brazil, e que não per- Côrtes de Lisboa foi por serem collaboradas pelos
deu aqui a sua forca, porque nunca a teve, está na representantes do Brazil, que ainda lá estavào
razão das outras, para ser enumerada na tabella Y quando esta se discutiu..

A lei é boa, dizem muitos Srs. deputados, mas Finalmente, todos reconhecem que a lei não é
que tem isto com a nossa questão '1 Adopte-se opposta ao nosso systema o de mais a mais conhe
muito embora; mas não por semelhante melhodo. cem que é boa; portanto deve ser admitlida.

Eu nunca. vi quo pa.ra uma lei obrigar, bastasse Lembremo-nos que occupados COm a constituição
lIponlaI'-'se a sua data. E' cousn para mim muito nito nos resta tempo a fazer outras leis tão depressa
~spantosa o pretender-so quo em ,u~a úl~~lIa9, ou e por isso deve. haver mais facilidade em ndoptar
lndice das leiS de Portugal, que aqu\ havlao sldo as que estno fel tas e que convém ao nosso systemll.
TCimpressas por or~em do governo;. quo forão c~m- O SR. CARNEIRO DE Cu,pos :-Eu já disse nesta
potentemente publicadas .0 r~lIIetl,ldas. aos tr!~u- a~sembléa e repetirei agora, que acho muito boaa lei
nnos o quo em consequoncul dIsto llv\Jrao ~xecuçllo, quo se quer incluir nn tabella. Convenho que se faça
'So queira lt forçn enumorar um~ corta 101, que os uma lei semelhante e mesmo melhor, quanto fõr
'Srs. doputaàos, qUll SI' demor~ruo naS Cortes de complltivel com a segurança pUblica, pois que não
l~isboo., trou1orà~ na sua carteIra ~ que por ~sta basta attcnder só li liberdade do cidadão, é tambem
'Slmples cnumerll~uo fiquem os magistrados obrll-l'a- necessario combinar bom esta com a segurança
dos 11 fl1zN-n executar li os povos li obedecer-lhe I publica. Portanto convenho nesta lei; eUa é con-

Disso om outr~ d.iscusSilo um no~ro deput~do, torme aos meus principios e desejos. Quero sempre
membro da commlssao. que olle s~ ~lDha desvllldo que a casa do cidadão seja um asylo seguro. o seu
do parecer desta; e que fôra de OPIPI~O que na ~a- castoUo, defendido pela garantia dos seus direitos;
balia se comprehondesse lambem a. 1m em questão; mas a questão não é esta: pois não se trata da bon
e troux.e .~omo u~a grilnde razÍlo para sustentar a dade da lei, trata-se porém, se supposta a sua bon
sua opmlao a 101 de 18 de Agosto de 1'769. Çon- dade oUa deve s6 por isso ser adoptada e vir a ter
fesso que não sei li que proposito vem os~a let de vigo; entre nós, sem outra solemnidade mais que a
18 de Agosto. Se o nobro deputado a tmha em de ser incluida na tabella. A este respeito tenho
vis~a, o que pod~a dizer. cra, ou que a tllbella s~ ouvido muitas razões, que para mim não sito argu
fazia desnecessarl~, por lSSO mesmo que aqueUa let mentos: e emquanto nÍlo me convencerem, conti
manda adoptar ~n~ep'en~ent~mente d~ t~beUa~, nuarei II resistir.
como direito Subsldlarlo as le~s dll~ naço~s lUuml: Vejamos quaes forão os motivos por que estabe
nadas, ou q~e .na tabella se l~cluls~e naO só a lel lecemos este decreto que ha de dar íorça ás leis da
que faz o obJecto das OC'ssas. dl~cussoe~, .m~s todas tabella. Foi lembrado e proposto este decreto, por
as outras, que servem de dlI'elto SubsldlarlO. Mas que fazendo nós a nossa insurreição e declarando
nem a lembrada lei de 18 de Ag.osto faz d.ependente a nossa. independencia, havia cahido o antigo edi
a adopção desta ou daquella 181 estrangeira de que ficio social e com ene tudo quanto lhe ~ertencia.
eUa seja enumerada em algum. canhenho~ nem a ta- Pelo que foi indispensavel para que não íicassemos
beIla que se mandou fazer, fOI para servIr de cata- sem leis (pois que sem elIas não p6de haver socie
logo das leis estrangeiras. dade civil) quo usassemos da bem entendida cautela

A nossa questão unica é, se a lei, de que se lem- de conser"armos em vigor as leis que d'antes nos
brou o Sr. Araujo Lima, está ou não comprehen- regerão.
'dida na razão do decreto, que mandou fazer a ta- Lembrou-se mais que Sua Magestade Imperial
bella~ eu tenho demonstrad.o que não, emboTa. se na qualidade de regente, tinha adoptado leis feitas
'diga que a lei. tem muitas bonda~~s; o que é preCISO pelas Côrtes de Portugal, manda~~o-as e~ecutar e
'todavia exammar. Tudo que se Olsser f6~a da ques- julgou-se que estas tambem daVlao contlDuar em
tão será muito bom-sed 'l1'lLn~ 'no-n est nts loc'lLS. observancía, sendo sanccionadas por este decreto,
-,' OS1I.. VERGUElRO:-A razão dada pelo illustre para0 que se f?rma;r~ uma.tabeUa das que se ~i
preopinante, que esta lei não é das que tiverão nhão mandad~, unprlmll'. aq~ e execu~r. Isto f01 ,o
sancção imperial, não é att.endivel: é certo que.no que se determmou e se d1Scutlo. _Depols houve uma

. originario pr{)jecto .se .p~opoz vi~orar essas leIS; ~men.da nestes termos -que nao s6mente foss~m
-porém e.sse artIgO fOI rejeItado aSSlmcomo a emen- lDcluida.s na tabella as que Sua Magestade Impenal
-tia que proputilia fazer-se deUas uma ta'bella, ven- hana mandado executar, mas tambem todas a.quel-
~d~~e se fizesse a tabella,de todas 'as l~is das las que se não oppuzessem ao systemaque banamos,

"Côrles de Lisboa', q:ue· ·não fossem,contranas ao adoptado e que achass~m~s boas. . .
'nosso'systéma: á, esta- delib-eração devemos limitar ..Es~ emenda, pre~cmdlDdo da clI'cl!D1sta~cla d~
;a'discusSãO''Semnos,.iínpol'Ulr que tivessem ou 'não ter .sido -posta depoisd~ fec~ada a. discussao, fOI
i~~oimperia1~:. .,: <, .' milIto bem lerabrada, pOIS mUltas le15 das Côrtes de

';;.J'f •
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lisboa para aqui vieÍio, erão conhecidas e todavia jecto d~ lei quando foi 0!i'ereci~o por seu illustre
não se mandárão publicar, nem forão remettidas autor tivesse só uma UDlca razao, a de dar vigor á
aos tribunaes: algumas até se fizerão publicas pelo legislação pas..<:ada e até a época ahi marcada,porém.
Diario do Go1;ern.o e outros periodicos; mas não era o pl'í)jecto veio á discussão e foi alterado com a
desta publicação que trata o decreto. ,' . emenda do Sr. deputado A.ndrada Machado que lhe

Isto posto, pergunto eu agora: a emenda é indefi- deu muito 'maior extensão, autorisando a com
uida ou deve ser determinada relativamente ao missão a admittir todas as leis das Côrtes de Por
tempo da regencia ? Creio que não se p6de estender tuKal q!!e nã~' se opp~essem ao ~ystema adoptado.
além deste tempo, porque s6 neste tempo ê que .Eu nao cre10 que seja re~~ endente a que apre
ainda formavamos uma nacão eom Portugal e por- sentou o honrado membro diZendo que a lei devia
tanto s6 então é que essas leis se podem Chamar ter uma s6 razão, e a que elle apontava: uma lei é
nacionaes; depois de declarada a independencia já verdade que não p6de conter artigos de legislação
são estrangeiras todas as leis feiLas peras Côrtes de antinomicos ou contradictorios; porém nada obsta
Portugal, que desde essa época em diante aqui se a, que ella ús contenha distinctos, e neste caso para
divulgarão. Nestes termos está a lei que se quer cada artigo distincto de legislação pôde a lei ter ra
incluir na tabella, foi sanccionada pelas Côrtes de zão distincta, eé o que realmente me parece que
Lisboa em 11 de Outubro de 1822, ja então não era- aconteceu com a lei de quo se trata, que tendo pela
mos portuguezes, já eramos independentes, nem mente do autor do projecto ao principio uma unica
ella podia divulgar-so entre nós, senão depois de se talão para ser tamoem o unico objecto que se tinha
achar o Brazil elevado ú cathegoria de imperio. em vista decretar, passou pela generalidade da

Portanto, não bas)a Só a qualidade reconhecida ('menda a conter um artigo mais extenso e um ob
da bondade para adoptarmos esta lei, como adeptá- jecLo distincto fundado portanto em distincta ra
mos as mais; so procedosse este 'principio, tcriamos züo. O mesmo honrado membro sendo meu collega
uma porta aberta para admithrmos quantas leis na commissito, encarregada de organisnr a tllbel1a,
nos parecessem boas, pois supprimidas as palavras oppoz-me tambom outra objecção,c vinha a ser que
-das CÔrtes do Lisbon- podmmos com uilIa ta- em tal caso nós admittiriamos na tabl'1la uma loi
bella e um decreto formarmos uma boa cOUCCÇiIO, absolutamente ostrangeira: no quo eu respondi
e~colhendo us molhores leis inglezas, franccz~s etc., ontão quo ostrangeiras so devião reputar muitas
Visto ~ue as destas nações estão nas mesmas. Clrcum- outras já incluidas na mesma tabolla, e sobre as
stanc1as que as de Portugal, são as deste remo para quaes so nüo havia por sua parte opposlo objcccão,
nós tão estrangeiras, como o são as daquelles e pois quo pela declaração da independencio. nos na
nada mais restava do que verificar a bondade del- viamos constituido uma naçüo separada, li (iUal por
las. tanto desde entüo erüo estranhas, em sentido rigo-'

~ão me opponho a que adaptemos dos.ostl'an- roso, todas as lois portuguozlls, mas que eu nüo jul
gelros o que fór bom, que façamos nossas al~umas gava irregular quo fosse incluida na tabella a lei
das suas leis; sei mui bem que os romanos tlzerilo sobre a segurança do cidadilo e da sua casa, já por
suas as leis que mandarão vir da Grecia. que essa lei, attcnta a data do decreto das côrtes

Mas, pergunto, as nações que assim obrarilo, pela qual se devem citar essas leis, era de 11 do
adoptar~o essas leis como se propõe a adoptar esta Outubro, e por isso anterior ti- épeca da proclamacão
de que tratamos? Não, por certo. Ellas as adoptá- da independencia e do imperio, jli porque no câso
rão pelas fórmas por que se fazem as leis do seu que a assembléa o julgasse manifestamente benefica,
paiz: isto é o que eu queria que n6s fizessemos tam- a simples razãu do se querer considerar legislação
bem, :{lara darmos á lei adaptada o carl:lcter de na- estrangeira, citando-se pola data de sua publicacão
cionahdade que lhe falta; não lhe podemos dar este e não pela do decreto das eõrtes, não fazia peso
caracter sem a fazer passar pelas formalidades de- algum sobre °meu espirito.
terminadas no nosso, regimento. Deve portanto, ser 'Eu ponderei que quando se trata de legislar, ou
a lei proposta, passar pelas tres discussões, afim de adoptar legislação feita, o essencial é a utilidade
ser sanccionada como lei brazileira. publica e vantagem do povo a quem se destina a

Tambem disse um Sr. deputado, que poderiamos legislação; que não s6 as naeões antigas não duvi
adoptar sem aquellas formalidades esta lei, porque dárão muitas vezes receber leis estranhas como
para a sancção delIa havião concorrido os votos dos aconteceu com Roma que mandou buscar de f6ra
nossos representantes. as leis das 12 taboas e com outras nações que forão

Sr. presidente, se este principio f<?sse v~rdadeir?, promptas em adaptar a lei Rhodia de jactus, qne
tambem poderiamos adaptar sem dlscussao a con- se tornou depois quasi universal até para as nações
stituicão de Portugal. E como erão os deputados do modernas, mas que os mesmos legisladores portu
Brazif nossos representantes nas Côrtes de Lisboa, guezes admittirão este principio, pois na lei de 18
depois' da época da declaração da nossa indepen- de Agosto de 1769 determinárão que em certos ca
dencia ? . sos as materias politicas economicas e mercantis
- Não entendo: combine-se a datada lei com o dia fossem julgadas pelas leis das nacões cultas; vê-se

memoravel da proclamação da independencia do portanto que não foi absolutamênte desaproEosi
:Brazil, então conheceremos que os deputados bra- tada a citação da lei de 18 de Agosto ã que o lloD,
zileiros, s6 erão deputados do Brazil bona fide. Pelo rado membro allude em sua falIa, dizendo que nao
que proponha-se um projecto de lei semelhante.ou entende a que viesse.
mellior do que estã, seja discutido como determma Quanto ao que disse o honrado membro o· Sr:>:
o 'regimento, e então' teremos um.a lei nossa: de ou- Carneiro de Campos que então nesse caso 'poderia':':
tril maneira não approvo. mos ir buscar todas as leis boas francezas e °ha~

O SR. 'CARNEIRO: -Sr. presidente :'a difficuldade beas corpus dos inglezes não 'vem ao. caso;'por@e a'
que achou o honrado mambro o Sr: Almeid~ e ~l- emenda s6 autorisou para incluir' as leis das,:cÔl'tes.
buquerque, fundada na razão da le1,. á que va1 un,1,da que não e!lcontrassem ao systema.ado]t~do, e'nã~'
átabella, não me faz peso. Não duvido que opro- se estendia portanto ã eSsas outras leIs qtrese-·, 45' <> c'
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apontão. Pelo que toca porém a dizer o mesmo1Portugal. feita depois des'"..a época assignalada da
honrado membro que no caso de se adoptar a lei nossa separação e indepandencia. Tudo quanro se
àeyera se~ pela maneira costumada nesta assem- tem ditt) a este res!?eito, de ser estrangeira ou não
bléa passando pelas !res discussões. não tem igual- não merece conSlderação, porque a autoridade'
mente lugar: essa regraé al'plicavel ao direito novo, dâ-lh'a esta assembléa, e depois deste e:tame e des~
ou leis que a assembléa orl~na!'iamente organisar. sancçào, fica sendo uma lei adaptada pela a..<:sem
conforme o que para esse tim está determinado no bléa. como se fosse por ella feita.
regimento; ma~ d~ ne~huma sorte para es~s le~s Ist~ e~a b~stante para convencer-nos de que se
qlle se mandarao mclmr na tabella, que suo lelS deyerla mclulr na tabella; porém reflectindo-se,
Já conhecidas, e feitas por outros legisladores que qlle podia ser desairoso o adoptaMe uma lei <J.Ue
já tiverão o trabalho de as disctltir. foi promulgada depois da separação deste ImperLO,

Eu. não trato do merecimento -particular desta lei não se cl>mprehendeu. ComI> 'Vejo porém que as ou
sobre a segllrança e casado cidadão, ella está agora tras razões sào tão dignas de consid~racào, e lem
oiferecida á deliberação e approvação da assembléa; brando-me ao mesmo tempo, que o fazer--se nesta
se os nobres deplltados assentão que nào é util, e assembléa u.ma lei como esta, levaria muito tempo,
que ella contém e que envolve difficuldades, embora porque li. experiencia nos mostra, que cO\t.sas mais
não entre na tabeUa, para isto estamos aqui: o que poquenas levão tempo infinito, e que é de proveito
quiz sustentar foi que á vista da emenda do Sr. An- unmediatl> para os nossos concidadãos, estou con
drada Machado que pela appro\'ação da assembléa vencido que sem oifensa do decoro póde entrar na
passou a fazer {larte da lei a que se junta a tabclla, tabella a lei controvertida, que o fica sendo por ter
estava a commlssflo autorisada a incluir na mesma a sancção desta assembléa; e nas mesmas razões
tabella a loi de que se tratal e otferecel-a ú conside- estavào algumas que adaptamos ainda hontom por
ração da mesma assemblea. Disse mais o nobre que dissemos que as achavamos justa!õ o uteis, e
deputado o Sr. Almeida e Albuquerque-como se não porque fossem promulgadas pelas Côrtes de
ha do adoptar uma lei que se não sabe delIa? e que Portugal.
al/:,'Um Sr. deputado trouxe na algibeira-? A lei é Parece-me que assim fica decidida csta qucstão.
do 1822, creio que não ha qllcm ll. ignore; depois Seja aUemão ou francez, seja. qual fUr li sua origum
disso se a asserublóa a llpprO\·llr e a mandar incluir fica nacional pela adopcilo. Havemos do adoptar
na taboUa, clln será reimprossll (J {lublicada, e prin- muitas cousas da constitüiçiio portUguCZll, não por
cipiará então 11 obl'igar (lIpoiado) ~ pelo que esta serem deHa, mas por~ue sào intrinsicamente boas,
objecção me parece misorave1. quero dizer, quando forem fundadas no direito nn-

(juanto 11 dizer-se que se faça outra loi; isso le- tural, publico e das gent.eshbem como já na lei do
varlÍ muito tempo, so esta lei se manifestar á assem- 18 de Agoslo de 1769 se tin a determinado, dizen
blóa com um caracter evidontemente benefico, de- do-se que nas materias de commercioe economicos
ve-se fazer ji\ esse beneficio aos povos (apoiado, politicas se sepuissem as leis das na~ões civilisadas.
apoiado.) Nós sabemos que qualquer juiz passa porq:ue erão lundadas sobre princlpios geraes dé
com muita fàcilidll.de mandados de busca, e os cida- Justiça e utilidade. Portanto sou de opinião contra
dãos ficão logo em perigo, porque nem todos têm ria: embora seja das Côrtes de Lisboa; quem lhe
a paciencia n'algibeira, vendo devassar injustamente dá autoridade é esta assembléa: a verdadeira hypo
as suas casas; e qualquer palavra e acto de indis- these ó marcada na emenda que dirigio os traba
cri<:ilo é capitulado de resistencia, pelo que muitos lhos da commissão.
se perdem e compromettem. O SR. AROtlCllE RENDO!' ~-Eu temo muito ver

O SR. CARVALHO E l\!ELLO :-Sr. presidente: A deliberações precipitadas: talV'ez este temor prove
discussão tem versado fóra da questão; foi vencido nha da minha idade: mas aqui mesmo eu tenho
que. em lugar do paragrapho em g,ue se dizia que vist~ quanto é_ funesto d~liberar p~ecipitadamente.
deVlão ser s6 observadas aquellas leiS das Côrtes de Alei em questao é uma lei estrangena. Esta verdade
Portugal, em que S. M. Imperial tinha posto a sua não é desconheçida nesta assembléa. T~ata~se de
sancção. devia prevalecer a emenda do Sr. Andrada adoptal-a e sancclonal-a para ficar tendo VIgor como
Machado. lei nossa. E para deliberarmos se ella nos convém

Venceu-se, e estando vencida não ba que dizer bastará a simples e unica leitura, que agora fez delIa.
mais sobre esta materia, porque segundo esta emenda o Sr. secretario?
é que se devia regular a commissão creada ad hoc. Eu Sr. presidente, não sei deliberar assim. Na
EUa escolheu aquellas leis, que lhe parecerão funda- fórma do nosso regimento, quando é apresentado
das em justiça e utilidade ger~, e. não contrarias ás um pr~jec.t? de !ei passa por priI?-eira! segunda,
nossas instrucções. Eu exphquel com toda a fran- e terceU'a dlscussaQ: debate-se mwtos dIas; .fazem
~ueza que era propria do meu caracter os moti'Vos se-lhe emendas, e sae por fim a lei bem diversa do
~ue tinha havido sobre adoptar-se ou não a lei em que estal'a proposto no projecto. E como podere
questão: achei nella muita justiça, porque tem mos nós agora adaptar uma lei extranha, tão sum
principias constitucionaes para salva guarda do ci- maría, e rapidamente? Eu não serei tão escrupu
dadão, e era por isso mui digna de adoptar~se. Era 1050, se aparecesse uma.lei que logo se apresentasse
decidido. qlle a commissào comprehendesse as que boa para o Brazil, e não trouxesse a menor duvida,
achasse que se não oppunhão ao nosso systema. ou inconveniente: qualidades estas, que eu nã()

Mas qual foi o motivo porque se não adoptou descubro na lei em questão.
esta? Porque vendo-se a época em que foi promul- EUa' Sr. presidente, otrerece muitos embaracos
gada e .oecorrendo que aiuda mesmo na constitui- para ser execlltada na maior 'Parte do BraZil. ·Se
cio se·· marca que não são cidadílOs brazileiros os cada um dos seus artigos entrasse em discussão, elI
~e' em 12 de Outubro não estavão no territorio do faria ver os embaraços. E' preciso que se não avalio

. bD.~rio, parecia.que as leis que fossem p~steriores o ;Brazil todo pe~a sua cidade ~o Rio de Janeiro. A
a elia não devlão ..entrar natabeHa, pOIS que era leI serã boa aqUI, para a Bahla, para Pernambuco,
um tanto indecoroso, que adoptassemos uma lei de e outras grandes cidades; mas de certo é imprati-
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« Proponho que se accrescentem as leis de 12 de
,Julho de 1821, de 30 de Janeiro e 23 de Junho de
1822, sobre a liberdade da imprensa.

« A lei de 11 de Julho de 1822 que extingue o
privilegio limitado no fôro criminal militar.

« A lei de 20 de Julho de 1822 que dã nova orga
oIlisacão ãs camaras.-Vergueíro. »-Foi apoiado em
,to.das as tres partes. '

ca,,~l !las -povoações pequen~ .6 .?OS ~~.....-as.do • Como porem conti.esse materia no..-a, declarou-se
sertão. Portanto voto,. que a lei nll.O seja Ulclmda que fica..-a adiado para entrar em discussão na ses
na tabella, sem um nuudo el::une, e com as alrera- Sào de 27.
~es que convierem. . P~u-_se â 2"-.parte da ordem do dia, que era a-

O SR. MIGUEL C.-wION: - O illustre deputado e;ontinnaçao da diScussão da epigraphe do capo lo
que acaba de faUar se oppõe á ado'Pção da lei pro- tit. 20.
posta, porque disse eUe, é uma lei êstrangeira, que « pos membros da sociedade do Imperio do
cumpria ser examinada, e discutida, e não appro- ~»com a ~menda do Sr. Yergueiro, que ficára
vada com precipitação. Esta objecção, otrerecida adiada ~a sessao ante~eden~.
ll.o<POra que se Vai cerrar a discu..<:são, e tendo em si D~pOlS de ~um?- dlSCUssaO (de que nada disse o
o verniz da madureza, e retlexão, parece destinada tachigrapho Silva) JWooando-se debat.i~a a mataria,
a surJlrehender a assembléa; vou pois mostrar que propoz o Sr. presidente se passa:ra a epIgl'aphe como
a sua força é nenhuma. ~tava.-Venceu-se que sim, ficando por isso preju-

P ai d d
. h . ó . meada a emenda.

ortug em ver a e e 0,Je para n s UDl remo . - -
estrangeiro; mas um reino de quem ha pouco fize- Entrou em dl~cussao o art• .,0 e § loque diz:
mos parte, um reino cujos costumes, leis, religião «São brazilelros :
etc. nos erão, o são ainda communs. Se pois, «1.° Todos os homens !ines habitantes no Bra-
debaixo deste pon~o de vista, é por um lado certo zil. e neUe nascidos. )) ,
que a lei em questão é cstra~geir~, U1mbom é certo O SR. FIUl"ÇA :-Como o capo l° do m.2" do pro
por outro lado. que oUa na\? deIxa de ser {\.n~lo~a jecto de constituição do que estamos trata d '
aos nossos cos~umes. e. habltos; que oHa fOI feita screve dos tllembros da sociedad do I n ~ ~ s~ in_
com o necessarlO conbor.lmcnto do nosso estado de :il nào posso deixar de offere~er u~Crto °d ra
~uzes! o necessidades: que eUa I1nal~cnto póde sor art'. 50 quo vem como primeiro s bo d': dffiân

ba.ao
msetlp~ no ca~alogo_ das nos~as lOls, som, pas~r do mesmo capitulo e que diz ~S- r Ba ?l .0 a~~
poln fil1lra dns dlscussoos, e.sem haver o perigo !luc a cuja enunciação ~ntendo q~c ,;eaode :azl e~r~.~ .'
talvoz corrcssemos se ~ulzessemos por maneira t' . - 'ie su s 1 Ulr
. 1 tl' \ . d 1 1 es outra.19ua a op.ar ullla OI o ron~a ou ng aterra. S- 'd d- b '1'

• o • « ao CI a uos raZI elros »
Todos sabem que rolova a obrlgaç.ao dos lOgISladO-, . o' • • • •

res, o mois sério exame dtl bondade de qualquer lei '?termo clda.ac:o o o caractenstlco.q~e torna. ~ !D
em rc\ar.ão nos costumes c outras circumstancias dn ld~o acondiCIonado de cert,?s dll'eltos pO\ttICOS
do povo' para quem S(l faz a lei; mas por \'on- ~u~ ~uo podem ser com~u~s a o.~tros quaosquer
tura, na hypotheso de quo tratamos, fa\tariamos md~nduos, posto quo ~razllelros seJUo.
nós aquolla obrigaçãl.' ? Sr. presidente; assaz tem I or c:cmplo, os c~lOulos •. ou filh~s dos escra~'os
dito os nobres deputados, que me precederão a que. n~"c~m no nos~o c~mtlDente s~o sem dUYlda
favor da lldopção desta loi, que a to.das aS luzes ~raz~le~ros, p,orque o Braztl é o seu p'alz natal; mas
é quanto pódo ser justa e sanw., oxcellente e .ao dles p~n.entura ~u podem c?n~lde~ar-s~ como
OpI.1IDIl.. ~e!Ubros CIVIS da. so.cledade.l?raztlelra! lSt~ e, acon-

o • _ " dlclOnados dos dltCltos ílohtlcos do cldadao bran-
Um.a só razao, que amda na~ ~~l llqullembrada, leiro? Não certamente. Lo"o é inexacta a enuncia

poder:a talvez estorv.llr n~ oplmao d~ ~I.g~em a ção, porque indica que não ha mai~brazileiros senão
adopçao da mes!1?-a let. e vem a ser, a r~m~~~ao que aqueIles que gosão do foro de cidadão, quando na
ha em alguns ll~tlgOS del.la, para a constltulçao p~r- realidade individuos brazileiros ha que todavia não
tugueza, que DaO tem vigor entre nós: esta razao "osão dessa prero"'aliva como succede no I
porém desapparece, lo~o que se attenda á natureza ~pontlldo c>, exemp o
âo artigo constitucional para quem se remette alei:' ,.
é o artigo que estabelece 11 primeira garantia social, O mesmo ~r. d~putado mandou a mesa a dIta
a segurança da pessoa, a que vulgarmente se chama emenda; e fOI aporada.
o habeas corpus.· Ora quem não vê que este artigo 9 SR. DUARTE SILVA: - Parece-me que substi
constitucional existe de facto entre nós? e quem não tUll~do-,se ~ palavra Bra=il a palana Imperio se
sabe que em breve eUe existirá de direito? Com ?bvla as ~lffi.culdades que se P?nderárão hontem
etreito eu não concebo como possa dar-se ao nosso acerca dos mdIgenas, etc.; e por iSSO proponho esta
lmperio uma constituição manca nesta parte. Voto emenda ao art. 5° § lo.
portan.t? que a l~i seja .in?luida na tabe11a, e passe .« Aonde diz-,.h~bitantes no Brazil-diga-se ha-
desde Ja como lei brazilelra. bltantes no ImperlO.-Duarte Silva. »

Julgando-se a.materia discutida, propoz o Sr. pre- O SR. PRESIDENTE :-Eu devo observar que por
sidente se a lei de 14 de Outubro de 1822 entraria na ora se trata sómente do art. 50. i

tabella.-Venc~u-se que sim. O SR. DUARTE SILVA :-Por isso que está eÍndis-
O SR. VERGUEIRO otfereceu então o seguinte: cussão o art. 5° tem lugar a minha emenda.

« ADDITAMENTO O SR. MAlA :;-Eu entendo que se deve st!-pprimir
a pa~a~a-habItantes-e prefiro que se diga-são
brazileuos todos os homens livres nascidos nO Brazil
-para sermos coherentes coma doutrina do art. 12,
o qual se bem, que ainda não esteja approvado,
julgo comtudo, que ha de passar, vista a natureza
da sua materia. . .

Diz.o art. 12 todo o brazileiro póde ficar, o\lsàhir '
do Imperio quando lhe convenha.-Pergunto, seo
brazileiro, que sahir do Imperio perde por isso s6, ,o ...
direito de· ci,dadão? .Creioque não ;~ue s6 perderâq ,
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este direito e titulo aquellesquesé natur3lisaremem se encarregoud~ porque não entrão no pacto
paizes e-~"'OS; e que por con~"Uiilte a habi- social: 'tivem no meioaa sOciedade civil) mas r4,'"O
lacão no Brazil não é uma circumstancia essencial, rosamente não sào partes in~"laD.tes deIla. e os
e Índispensavel~..-a que o brazileiro. seja cidadão. iI!d!genas dos bosques) nemnella vivem. paraassim.
Se o ciã.adão brazileiJ:() póde sahir qualldQ lli.e~n- dizer. No ~"lapho final deste capitulo se clli
Tenha) e se sabindo leva comsigo o direito, e titulo que p&derãõ a qualidade de cidadãos brazileiros.
de cidadão,e o conserva emquanto se não natm'alisa etc. o que bem mostra ~e em todo o caDitúlo se trata
no paiz estr3Dooei.ro, é claro que a hahi~~o não é da idéa d~ cidadão brazileÜ'O ; e isto é 0&que convém,
circ~tancia indispensavel; e por isso.lulgo ne- e que m~to interessa.m~~ uma e()~tituiçào.
~na a suppressào da palavra -habItantes.- Os que Silo meramente branleros e que nao faZem
Fundado nestas razões Q1f~ a emenda seguinte: par!e da chamada socieda..de civil. não têm direitos

«Aoart.50 §10.-Emendo: Todos os homens li- senao ~sdem~ protecçao, e a~ relação de
Vres nascidos no Imperio do Brazil.-Maia.» ht1J!:lanldada. :'\os v~mos marcar os iiireitos e as re-

. laçues dos que entra0 no pacto social. e cujo todo
. O SR. FRf."i~ :-Ell re~elt'O. a 0r<!eIJl, porque compõe o corpo politico : isto é o que ~ce ser da
Julgo que pnm~!ro ~e deve ~sc~tlr a ~nha emenda nossa intençao no capitulo. Portanto tem muito
que ~-sãO .cIdadaos brazileuos-pOl.S _sendo ~s lug~ a e~cnda do Sr. França: ~o m~nos é rep~
outras subordinadas a esta devem seguIr se depOIS aqui aqmUo quo se despresou na mscrIpçào. Eu qUl

della. . zera se accrescentasse que hou\"esse um registro ge-
O SR. AIuu~o LUL\. :-Eu estou persuadidl? li.ue se ralo e que ninguem se julgasso clTectivamentc cida

deve primeiro que tudo.marcar o que é brazdelro. e dão senão no caso de kr jurado 11 constitui~.ão I) estar
o que é cidadão brazilclrO; porque como os Srs. de- no gr:mde registro nacional; e eis aqui tinhamosum
putados fazem dillerença entre uma e outra cousa. é til ulo hem authcntico do cidadão: mas isto fica para
pr:eciso que se fixe e~ta id~a, para p~erm~s deter: lugar mais proprío.
IIllDar? ~a~ as quah.da~es que c~nst:tue fll ~ ~a! O SR. AlUU~O LI~.\ :-Diz o pnrngrapho que sào
quer mdiVIduo brazllelrO.. ou ~Idnduo ~ zileuo. brazileiros os que têm as qualidlldcs aqUi marcadas.
Sendo es~as duas cousas dl1t~re!,.es,. com t que:rem Alguns senhores querem quo lil1 necrescento a pnln
os Srs: deputados. ~ dando dU'eltos ~eren es, e ~e-- vra cidadãos e outros não qUl)fom; os primoiros por
cessano ql;le as qualidades qu.e constituem tal, seJuo que entendem que os membros da sociedade fira
~bem ditrerentes: Par~ p~lS se tratar d~s~s qua- zileira são todos cidadãos, c os sogundos porque não
lidades. é nece~lO pnm~lrl? dec~arar. S dã0dos os dão estas qualidades a todos; eu não achava neces
~eI1;1bros da SOCIedade bra~:IleIra SilO. ~~~ os bra- sario que se nccrcscontasse a palavra cidadãos por
;ale&TOS, ou se esta quahdad~. é prn ati\ a de ~a que taes considero a todos os que pertencem á nossa
cl~sse, chamando-se ao resto SImplesmente bra_&- sociedade, como vejo porém que ha duvida. voto
leirC!s. ~. • _ d para que se ~aça aque\\a dt'c\lU~Ç~()'t ~s senhores

t)z.erao-se ~aIS algumas obser"ll2ues teno entes a que fazem dltrer~nça entre brll211elro e CIdadão bra
deCldll' se deYIa tratar-se sómento 00 art. ~ sem os zileiro, dizem que ba muitos individuos no Brazil,
seus. respectIvos membro~, ?U com e~tes, e o Sr. que por isso se chamiio brazíleiros, mas que não
preSIdente Jlropo~ a qu~s~o ?llssemblea~ que resol- pertencem á nossa sociedade, e que muitos que per
veu ~e a diSCUSsaO se \imitasse ao art. 5 e emenda tencem li. eUa perdendo esta qUalidade ficão sempre
do Sr. França. .._ brazileiros; parece-me haver nisto um equivoco.

O Sn. FRANCISCO CARNEIRO :-Eu ~ra ~e OplD!aO Quando se diz hrazileiro, inglez, francez, em senti
que se accrescentasse li. palavra-cldadaos-eomo do jutidico; não se quer marcar com isso o luO'ar do
está na emenda, e parece que ~m tod~ o lugar. nascimento, nem o lugar da habitacão, mas ~im a
Vendo-se estes paragraphos q~e sao relativos a essa sociedade de que se é membro: inglez é o cidadão
primeira propOSIção colhe-~e .!sso. de Inglaterra, francez o cidadão de França, e o in-

A assembléa tem de decIdir; mas parece_ que a glez, ou francez que se naturalisou no Brazil, já não
proposição está ~strou~da (leu o art. 5°): nao está é francez nem inglez, porém cidadão brazileir.o;
completo o sentIdo, ~ nao póde esta I" !inba .do ar- aquelle que se não naturnlisou, nunca se diz brazi
tigo ser objecto .de dlS~USsaO, porqu~ e ~!at~va ao leiro; porque esta qualidade só denota o membro
iUe se segue. DIZ oregunento que ~ena discutido.ar- da sociedade, do mesmo modo q;ue aquelle que per
iigo por artigo, e o artigo é como dizo Sr. VergueU'o. deu a qualidade de cidadão braZlleiro, já não se diz
,Leu o art. ;)0 e os paragraphos todos lI.t~ 0&'.) 'Esta tal, porque em sentido juridico esta palavra nã.o
collecção toda é que f6rma o ~t. ;)0. V!s~ porém designa senão a sociedade a que se pertence. Por
que na assembléa não se tem lllnda especificado a tanto por isto tudo não faz duvida o que dizem os
.:noção de cidadão, nem se. ~e na insCFip!%.o.-~os honr~dosmembros, porque seria contradictorio cha
'JIleinbros da sociedade cwil d? Imperlo-e preCiSO mar brazileiro um homem que não é membro da
que nós expliquemos ag~ra as Id.éas que ba em todo sociedade do Brazil.
o capitulo, .visto que o t!tu~o desIgna sómente mem- Na organisação da sociedade e~trão ~odos~com as

. bros da SOCIedade do Impeno. suas forcas, e com o seu grâo de mtelhgencIa para
Or~ por exemplo, os escravos e os estrangeiros o fim coinmum, que é o bem de todos; por isso de

iambem se poderáõ entender membros no seiItido vem todos ter a mesma denominação: é verdade que
deste capitulo? Não, por certll; entrão na sociedade nem wdos t.em igual!Iabilidade para desempenh~
de .homens, IJlas não na sociedade de hOIJ1~~ .qu"e rem os OmCI.OS dasocledade, .porque a natureza nao
go....~o d.os direitos de cidade conforme a. constltwcão. deu a todos.lguaes talentos; ·lStO porém o queJ:lr~va,
() nosso intento é só determinlU1 quaes são os cÍda- é que nem todos podem exercer os mesmos dii'eltos,
dãosb"raZileirOs eestarido entendido quaes elles são, mas não que não sejão membros da sociedade para
os óutrospoder~se:'hiãochamar simplesmente bra- ter.em diffe!ente ~enominação. A desigual~ade de
zileírós. a serem nascidos no paiz...com~ os.e~crav~s ta!en~os, e I~abilidade na.tw:al e mesmo SOCIal traz
'diomos, os indígenas, etc. mas aeonstitUlÇ8.o nao eomslgo deSlgualdade de direltos; porém pergunta-
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se, porque se dã a todos a mesma denominação, se- m.oti~ porquefa~ ãindica~o do Sr••-\raujo Vianna
gue-..~ que todos:~ os· mesmos direitos?·~ão: o segumte
portanto está a questão bem examinada••••••••••

." .........................................•
• • • • • • •• ••••• ••• • •• •• Sah"a pois a idêa primeira,
a palavra cidadão não induz igualdade de d;reitos,
e sendo sua rejeicào odiosa. "oto para que seja ella
admiUida. Esta pàlavra talrez noto corresponde bem
ao que se aqui quer designar, ainda que tilm sido
tomadot nesse sentido .pelos publicistas. Na lingua
portl1o<>ueza donde dern'3.IllOs a nossa; bem como
na hespanhola, a palana cidadào tem uma significa
~o mui particular, eUa designava o morador ou vi
unho da cidade.

Sabe-se que pelo direito feudal as povoações, se
gundo !tue emo cidades, villas; ou lugares, tiJihão
nssim dllIerentes direitos, gozavào certos privilegios,
liberdades e isenções•. Isto era muito importante
nllquelle tempo; e a palavra cidadào designava como
já disso, o morador ou vizinho da cidade, o quil por
ISSO ~;ozava dilfercnh3s direitos que não se estendtào
a todos os membros da sociedade: e é dalli quo veio
o direito de \;zinhan~n; isto porém acabou, c por
~nto devo sor extcnS<l esla dcnomin:u;.iJ.o 3. todos os
indiriduos, porquo seria odioso que conser\'asse
mos uma diilerenç.a, que traz sun ori:rom de tempos
lilo barbarost c que é fundada Dllquclles dilTerentes
privilegios, liberdades, o isenções, que ~Zllvão aS
povoações, segundo tinhão, ou não, o foro de ci
dadão.

O SR. PRESIDENTE declarou ndiada a discussll.O por
dar a hora da leitura das indicações. .-

Seguia-se porem, antes de se entrar nas indica
~.ões, a 3' parte da ordem do dia que era n nomeação
de dous membros para n commissão do marinha e
guerra; e procedendo-se li vota~.ão sahirão eleitos:
o Sr. Ferreira de Araujo com 50 votos c o Sr. Sil
veira Mendonça com 36.

O SR. AR.\Ul0 VUNNA: - Sr. '(lresidente, tudo
conspira para o atrasarnento. do Dia/N? da .r.1ssem
bléa• .Além dos embaraços lDsepa~avCls da lmper
feicão da tachigraphia; além da mmgoa de le\ra na
imprensa nacional, occorre uma difficuldade nova e
é a falta de officiaes que ajudem ao encarregado da
composição do mes~o Piario. ~cha-se, ha dias, na
imprensa o manuscrlpto da sessao de 15 do corrente,
a de 16 está prompta da parte do redactor ; mas tarde
se fará a publicação, se não re~overmos este obsta
cuIo. Para isso offereço a segumte :

« INDICAÇÃO

« Proponho que se ,d!~a ao gove~o h~a de daI:
pela competente repartlçao as provldenClas.conve
nientes'P~ra que se facilite ao c~mJlositor da imp~ensa
·nacional encarregado do Diana da assembléa, o
numero decollaboradores que elIe disser necessarios
para a expedição do. s.e~ ~abalho, afi~. d7 haver
regulólridade na publicaçao do mpsmo .])ULNo. .

«' Paco daassembléa, 24 de Setembro M l~
Odepuiado, Araujo Vianna. ». ; . .'
. O' Si\.. FMNCI.: - Acho que se deveria fazer

a mesma advertencia a respeito das actas; devem
andar em dia, e and~o extraordin~riament~ att:asa
das, o que traz Mmslgoo grave ll1convemente de
não poderem os Srs. deputados estar ao factoÉdo
que se tem passado nas sessões anteriores.· o

I( E que se d~m as ordens n~rias à. mesma
impressão nacional para que sem perda de tempo se
fa~.ão imprimir as aelas da asscmblêa logo que pela
secretaria desta. lhe fllr -remettido o competente
manuscripto. O deputado, Frullfli.»-Foi apoiado.

O SR. PERElR.l D.l CC""1i.\: - Para este fim nào
j~"'U necessario o officiar-se ao go\'erno. -O ministro
da fazenda, conhecendo estes' embaraços como
membro desta august..1. assembllSa, seguramente darâ
a prondencia ne~ia sem precisão 'de officio;
parece-me portanto desnece.,~io.

Julgando-se discutida a mnteria, propoz o Sr. pl''l.''
sideare.

1.0 Se aassembléa appro\·a...aa indicação.-Ven
ceu-se que sim.

2.o Se appro"a"a o additamt>ntü. - Yünceu-se qUl'
sim.

O SR. ALE~CAR: - Euja requeri em outra õcc3
sião que emquanto hou\'essem pa~ceres adiados
se nào consentisse a leitura de DO"OS, porque se vão
amontoando as materias sem final delibera\ào com
prejuizo das partes interessadas uas decisões d,;jguns
deUes, além da confusão que isto produz nos nossos
mesmos trabalhos; hoje DO\'amente faço içllal reque
rimento, e o offereço por escripto ã-consLderação da
assembléa, nos termos seguintes.

« Proponho que não se leião noras pareceres de
commissõos, excepto algum muito urgente, sem
quo se delibere sobre os que já estão admdos,
tratando-se delles pela ordem da sua antiguidado
Alencar. »

Como ninguem pedisse a p313vra, propoz o
Sr. presidente o requerimento á votaçào, e foi
approvado.

O SR. ROCHA FIUNCO: -Eu apresentei ha tempos
uma indicação a esta augusta assembléa para que
se mandasse observar na provincia de Minas Geraes
o decreto de 16 de Abril de 1821 que estabeleceu
novaf6rmali arrecadação dos dizimos, erequeri então
fosse a minha indicaçãoá Ulustre commissão dafazen
da para dar o seu parecer sobre os meios de aplanar
algumas dilficuldades que na pratica seobjectavão ao
mencionado decreto.

Entretanto porque se vem aproximando o tempo
em que n'aquella provincia se costulUão celebrar as
arrElmatacões de semelhantes rendas, requeiro, afim
de nos pouparmos a embaraços para o futuro com os
contractadores, que se passe ordem li junta da
fazenda da mesma· provincia para que não ponha em
hasta de arrematação senão os dizimos jâ vencidos,
até que esta assembléa delibere definitivamente sobre
o importante objectojá por mim proposto. Aesse fim
offereço a seguinte

. « INDICAÇÃO

li: Proponha se passe ordem á junta da fazenda
da provinda de Minas para que não ponha em
hasta de arrematacão senão os dizimos já vencidos,
até que esta assêmbléa delibere sobre a execução
do decreto de 16 de Abril de 1821; officiando-se
para isso ao governo.

.« Paço da assembléa, 22 de Setembro de 1823
Odeputado, Rocha Franco. »

46



18~ SESSÃO RlI ~ DE SEm.\lBftO DE 1823

Sessão em~ de Setembro ele i 823

Pll.ESltlENClt. DO sn. BARÃO ns S,\t'iTO .\eIAUO

Reunidos os Srs. deIlutados pelas 10 horas dn
manhã, fez-se a chamada e achárão-so presentes
13, falt3ndo com causa os Srs. Rodrigues Velloso,
Martins &stos, Araujo Gondim, Andrada o Silva,
C3rneiro de Campos, Rocha, Nogueira da Gama; e
sem elIa o Sr. Galviio.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e lida
a aela da antecedente, foi appro"ada.

O SR. Â.LMElD~ E ALBUQUERQUE mandc\l á mesa
a seguinte declaração de voto:

Cl Declaro que na sessão de hontem fui de voto
que se não inserisse na. tabell:l que deve fazer earte
do decreto que manda continuar na observancla de
legislação pela qual este imperio se regía anles da
sua seJ.>aração de Portugal, a. lei de 14: de Outubro
de 1822. feita nas Côrtes de Lisboa.

li Paço da assembléa, 24: de Setembro de 18'23.
Albuquerque.-Tei:teirG de Gom:êa.-Sou.:a Mello.»

O SR. VERGU&!RO :-Creio ~Ile nào se póde in
serir na acta porque não esta conforme ao regi
mento.

O SR. ALMEIDA. E Â.LBllQtJEl\QUE:-o nobre de
putado o que quer é que eu diga simplesmente que
a lei não deve entrar na tabella. sem dizer que ta
beIla é essa; mas deste modo ninguem entenderá li
declaracão sem ter assistido ás discussões; e por isso
declaro'qual é a t.abella; isto não é dar as minhas
razões; ellas apareceráõ no Diario.

O SR. MARlANNO DE ALBUQUERQUE: - Isto nem
votação prec~ uma vez que está contra o regi
mento não se insere na acta.

o SR. _UnIDA. E A1:e~t:El\.~'t;E~ -{Nitl(l ouTi-} () SR.. Du.\l\TE Sn.v.\~mmigomesmo ~ isto
rio os tac.higraphos.) Sê i!ratiooll, uma declataçào minha nào se julgou

Declarou-se adiada a discussão por ter dado a C?nf~e á l"OtaÇào e n~~ se inserio na aeta. Se~
bora.. srm naof~ con~ula qualquer Sr. deputado

() SR.. ~B.ETA~lo... ~fA.cmL 1)~ ~-r.\, ~o a ~i:~~~e'ndi~ é, sempre se exatava na aew.·~ que
~:l\'T3. p~ ler o.~~um~ !l!liClO do mlID.tro de ~tin.al p~~ () Sr. presidente ã votos a decl~
estado dos negocros da .Ju~tlça que acaoo.>a de rncao e doodiu-se que não estava confurme o regt.-
receber. mênto.

« mm. e Enu. Sr. -.FOràO presentes a S. M. () S'R.. SoUZA ~1ELI.o pediu enlào que wisto \er
(I lmpew.dor os dous offic.los de -V. Ex. d~ 3 e 12 assi.gn3.do tambem:lo decl3.t'3.cão de voto do Sr. Al
do ~0"int~, t.;. em res~ta ~~e~m a V. El:. as meida.e Albuquerque, se llie aceitasse outra que
du3.s re:3Çt)es mclus:ls ~as quaes consta o n~mcro o1reteCla' e mandou-a à mesa concebida nos termos
dt' offiClaes àa secre~rl:lde estado dos DCgQC10S da se . t~.
justic:l., sellS ordenados) e ~molumen\os. Todo'scUes gum • _ ,
ll'3~lhãoctr~tirnmentel müsjulgonecess.'U'iosmais a iÂ'C!:lf? qu~ na sessa.:l de hontc,1U fUi de voto
tres offici\ll"s. porque o exf?t'dit'ntl' é m~i labori~"..O, que se U:lO msensse na ta~ella das leiS. que por de
:lehâo-se :r.tras..'l.dos os re~\slros, e dep\)ls da UDlao cro~o se manda fiCllt em "lgor, o decreto d3s Côrtes
gemi do Brazil. quando lõr clfecth'a a correspon- de PortUerral promulgado e;n Ude Outubro de 182':.
dencia com tod3S ÜS pro\incias, ainda será preciso « PlIÇO da llssc~bl~3. 25 de Sc!embro de 1823.
maior numero. O que V. Ex. levará ao conheci- SOtL:o Mello.-TNelM de Gout:to.»
mento da aSSt~lUbMa gerai constituinte o Ic&iSlatint Vicrão depois lambem á mesa a.'i seguintes de-
deste Imporio. Deus guarde a V. Ex. PaLacio do clal'at;oes:
Rio J3neiro, em 2!do Setembro do 1823.-Cattono a Eu fui dI' "oto que 80 não insl'risso na tabell.1
Pinto de Miraflcia MOfltCfltgro. -Sr. João Sere- a lai da.s Côrlos do Lisboa do 1·1 do Outubro dI'
rianno ttincid da Costa. li-Foi rcmettido d C01U- 1822. llvm discu5:liio.-O deputado. ô'mngeli:ec. r!-e
mis..<:ilo do tcgisI3çJ.o. r·aMa.»

O Sa. PRESIDENTE .1ssignou pllra a ordem do dia tgutl\mente so nll.o achou conformo no regi-
o projocto de constilui~.ão. mento pelas plllavrll8 sem discussào; mns suppri-

Le\'antou-se'a sessuo ás 2 hor3s da tarda.- rnidas ell4:l mandou-se insl'rir na IIcta.
l.ui: Jose de Can'olho e Mello, secretario. \1 DI'cbro quo na SCS$ÜO de hOllh'Pl

t
24 dl\ 50-

tembro, votoi quo nilo entrasso na tabl' la 11 loi düs
Côrlos de Lisboa do l·i do Outubro dI! 1822.-Jrou
el,c.\)

Passou.-sc á ()~em do dil\ c c\\l;oou cm disr.us:lãu
o art. 5' capo l' tit. 2° que flCiÍra ndiado nn SCSSi)O
lln\ocodomo com n omenda do Sr. França.

O SR. Ct.1\VAL1!O E MELLO: - Sr. prosidonto,
C{uando hontem pedi 11 plllllvr3 para Calinr nesto af
tlgo que se acha em discussão. foi com o fim do quI'
em tempo e lugar compotonte apresentasse li decla
ração que julguei necossario fazer II esto art. ri\
que desde a primeira vez que o li mo pareceu mo
recel-a. Na ordem comootente lovantou·se o Sr.
Arüujo Lima quo um t.mto me prevenio, porém. 6
mais explicita e larga n minh~ opi!!ião.

Vejo que os illus~res autores do projôcto chama
ráõ simplesmente brazileiros todo-~ os dcsi~nndos
nos artigos seguintes deste titul(J, sem os Chamar
cidadã.os, e cuido que a sua intenção foi COUlp~
hender sómente neste nome os que gosarem dos di
reitos politicos.

Eu tenho, porém. Sr. presidente. mui diversa
opinião e reputo cidadãos brazileiros todos os que
nascerão no territorio deste impedo, ou que se tor
nárão taes por forca e determinacães da lei.

E' principio geral de direito publico que são ci
dadãos todos acima. referidos. porque gosão da pro
teccão das leis) estão ao abrigo deUas e formão
parie da cidade ou sociedade. Assim tem sido en
tendido pela maior parte das nações e entre a nação
portugueza {oi sempre regra geral, principio reco
nhecido na legislação e por ninguem jAmais contro
vertido; a dist.incção. 'Jue por muitos seculos houve
entre os romanos, fOI causa de que prevalecesse
entre &lgumas nações a ditrerença de nacionaes ou
cidadãos. Mas estes ·mesmos que fazião ditrerença
de cidadãos simples fi cidadãos italicos ou cidadãos
romanos. concedendo este foro ou prerogativa ás
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differentes provincias, que querião contemplar mais
ou mfmos, exti~ão esta odiosa ~iffurença ~ela lei
17 ~e statu hOfflttlUm. Desde esta epoca quasi todas
as nações em geral proscreverào esta inju~ta dis
tinccào.Em Franca, como se pôde vêr no mesmo codigo
civil fran~ se vê porem, alguma anomalia como
bem a expltcârào os sabios compiladores delle nos
energicos pllilosophicos e eloquentes discursos, com
que sustentarão as doutrinas que esmbelecerão,
mas nem por isso são con.trarias ã esta doutrina.

Os hespanhoos seguirão de algum modo a estes
seus mestres e visinhos, porém já a constiluicão
portugueza adaptou inteiramente a opinião que
sigo. Lembrarão-se seus autores quo este principio
geral de direito pUblico esta'1l. sanccioUlldo pela
legisl~o, sempre seguida dosde o berço da mo
narchia e firmada em todos os codigos doUa. Para
que pois alteral-a '1

Não é \"isto que esta distinccão odiosa, prinmdo
a alguns membros do impcrio braziloiro do honroso
tit.ulo de cidadão, desgostará aos que deUa p'lrtici
~rem o é justo que ao estabolecer a constituição
geral do imperio se dêm 1110ti\-os do dissabor n al
~uns membros desta grande sociedade? Não,
~r. presidente; con'-idemos antes com iguoes pro
rogativnll, até ondo pudor ser, todos os nossos con
cidadãos: ó jâ doloroso o ser necessario !lue alguns
doUes não possão gosar dos direitos politlcos.

A durn nocessidade de determinar esta distincçiio
ó já um mal offonsi\"o da igualdade politica. Não o
aggra,-omos mais o fique subentendido quo todos
os membros do imporlo silo cidadãos brazileiros,
mas quo nem todos podem gosar dos direitos po
liticOfI, }l0rquo assim o pede e exige o bom da or
dl'l\\ social: mns niio so pri\"em do honorifico titulo
do cidadãos, adquirido pelo seu nascimento, pelns
do terminações legaes. e porque abraçnrào o nosso
1\1)\'0 pacto sociní. Fique pois declarado qunes são
as classos que gozão os direitos politicos, como é
expresso om cnpitulo proerio deste mesmo projecto:
mos scjào todos os brnzliciros condecorados com o
titulo de cidadãos, accroscentando-se esta pala\"ra
lt osto art. 5° o enunciando-se destn maneira.-São
cidndàos brazilciros.-Assim, Sr. (lresidente, satis
fazemos no principio ~eral do direIto publico, á le
gislação sempre segUIda entro nós, o aos desejos e
diroitos dos nossos concidadãos. Nem nos sirva de
estorvo o estar assim determinado na constituição
de F"ortugnl, porque em ndoptar algumas regras
neUa estabeleCidas não a seguimos por obediencia
mas l.'0rque as julgamos fundadas em razão, justiça
e ulilidade geral.

O SR. ROCIIA FRANCO :-Sr. presidente: se não
ha distincção entre brazileiros, e cidadãos brazi
leiros, e são uma mesma cousa, temos que a pala
vra cidadão é vã, e sem sentido, e palavras que
nada significão, proscrevem-se. Mas eu observo
que os honrados membros, que não distinguem
entre brazileiro, e cidadão brazileiro, são os mes
mos que distinguem entre cidadão activo, e cida
dão passivo, ao que ellesdizem cidadão passivo. é
o mesmo que eu, e outros chamamos simplesmente
brazileiros, .vindo aquelles illustres membros o re
conhecer por um lado a mesma distincção que por
outro excluem, e não admittem-

Mas além de que a expressào cidadão passivo me
parece pouco exacta por isso que o cidadão que
nào tem o exercicio dos direitos da sua cidade,
deixa de ser tal, entendo que para ser brazileiro

basta só ou a naturalidade, ou a naturalisaçào ; e
pelo contrario para ser cidadão brazileiro é neces
sario que concorrão juntos a residencia, e a pro
priedade, o quanto a mim, mui essencialmente;
porque assim como para haver cidade é mistér que
haja territorio, e propriedade; para ser cidadào,
para ser membro dessa cidade, é necessario que
participe de uma e outra <:ousa; do territorio pel:!
propriedade, e da socieds.de pela habitação, ou
residencia.

A razào que n'lilita a respeito do todo da nacão.
é applicavel ã cada um individuo que faz parte
dolla: a residencia e a propriedade são pois os ca
racleres distincli\"os do cidadão. Assim os Ilotas
que habitavão a Llconia. crào mesmo mais nume
rosos que os Spartiatas. o com~udo porque nüo pos
suiilo alguma propriedade, não forma\"ào um corpo
de naç1io. Do que fica dito conclúo qnc nào ti uma
mesma CQusa brnziloiro, {1 ciduóão br:12:i1eiro;
assim ,'oto contra n llddiçilo.

O Sn. VEnCtElnO :-Estl' capitulo inscr(l\'o-sC'
Dos membros da soch'dall,' do lmperio do Ilrazil-.
c principia-são brazill'iros-l'xJlrossÍlo l'stn. qUIl
tomada com o s(lgllimento do c:l\lItulo, o comparadil
com n úpihrllphe dá a ent,'udl'r !tllll brnúleiro qUl'r
dizer ml'mbro da sociedade do lmpl'rio do 8rllIil :
O que nào é oxaeto: pONluO ha escravos o indib"t'
nas, quo sl~ndo brazileiros llão são membros d"
nossa sociedade. Por isso pareco-me mais oxacto
dizer-sào cidadãos brazileiros ('te_,-porque a pa
lavra cidadão quer dizor mombro da cldud<>, ou so
ciedade civil, e serio contradictorio dizer-~o quo a
sociedade se compõe de cidadftos, e não cidadãOS.

Dizem porém quo nom todos os membros da 50
ciedado gosão dos direitos politicos, e que só a
estes compete o titulo de cidadão. Esle argumento
não me con,ence: logo que nós ndmittimos li
igualdade di'lOto da lei damos a todos os membros
da sociedade o direito do gozar de todos os direitos
políticos, ainda que o gozo cffecti,o dependa de
alguma outra circumstancia: por exemplo: to
mando por hypothese este projccto de constituição,
é necessnria certa renda para a elegibilidade : quem
a não tem não exercita este direito: mas li ninguem
é defendido exercital-o logo que adquirir esta renda
e se deixa de a ter perde este exercicio: mas per
derú por isso a quahdade de cidadão? Isto me pa
rece uma grande injuslica: porque ha grande dif
fcrença entre ter um direito, ou poder exercital-o.
Todos os membros da sociedade têm direito a todos
os empregos della: porém como o exercício destes
exige certa idoneidade, e algumas vezes conheci
mentos profissionlles, nem todos são admittidos a
exercital-os ; como acontece na magistratura á qual
s6 são admittidos os bachareis; mas nenhum ci
dadão é excluido de se fazer bacharel e enlrar na
magistratura. .

A constituição hespanhola fez differença de hes
panhoes a cidadãos hespanhoes, o que não me pa
rece exacto; mas ao menos definio um e outro ter
mo; porém este projecto em parte nenhuma define
o que seja cidadão brazileiro; e pelo contrario fal
lando adiante em cidadão activo e passivo, parece
que tirou esta distineção da constituição france~
que a todos chama cidadãos, e que neste lugar fOI
por descuido omittida a palavra cidadão. Direitos
civis e direitos politicos, são eXJlressõessynonimas,
que querem dizer direitos de cidade; porém os' pu
filicistas, para enriquecer a nomenclatura da scien
eia lhes têm dado significação diversa, tomando a
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la pelos.direitos que nascem das relações do indi- p.o e~ que bastava ter nascido em Roma; e ter nas
viduo com individuo. e a 2~ pelos direitos que nas- Cid~ livre paras.e ,ser cidadão; mas que resultou
cem das relações do individuo coma sociedade: mas dahi '1 uma mulLldao .de filhos de libertos, e de es
ainda não adoptarão nomenclatura differente para .trangeirosinundou a cidade. Appio, o Censor,ten
designar .~ sujeito que goza de uns, .ou de outras do-<1s distribuido indiscriminadamente por todas as
direitos; por isso entendo que devemos usat da pa- centurias, elles.se tornarão bem depressa senhores
lavra cidadão que os comprehende todos. porque a d~s deliberações pelo sejl grande numero de votos;
todos tem direito qualquer mem.bro da sociedade SOl preciso depois que Fabio mudasse umatal ordem,
ainda que lhe falte algum requisito para exercita- e.q~e os separasse, e fizesse delles quatro centurias
los; e não demos idéa de formar uma sociedade com- distlOCtas: por este meio restituio a superioridade
posta de cidadãos, e não cidadãos; o que no sentido dt: votos aos verdadeiros romanos, que formavão
litteral quer dizer de membros, e não membros da trmta e uma centuria : deste rasgo de política veio
,sociedade, o que repugna. appell}darem-n~o m~iJ!l0: 'é o quo nos conta a

O SR. ALUElD.\ E ALBUQUERQUE :-A questão, lJ.ue blSto.na.. Ora na? sera. Isto um exemplo para não
ora nos occupa, Sr. presidente, parece-me mUlto p~odig~sa!mos l~conslderadamente o foro decida
importanw ; não ó só de nome como quer um nobre duo brazllelro? Nuo devemos terem vista melhorar,
deputado. Neste capitulo trat<l-se dos membros daso- 9 ná€> abastardar as geJ'ações iuturas '1
ciedado do Imporio do Brllzil; isto é, dos individuos, Eu, não posso, Sr. presidente, deixar de me demo
que compoem :1 grando familia brazileira. ; todos sa- ra~ amda um pouco sobre este assumpto, embora
hemos o que ti fnmilil1; pais, filhos c doml'sticos n haJa quem lhe chame questão de nome. Eu vejoClue
COmpOI'ID: cstn é a mais natural, c a mais antiga ospovos da antiguidade lhe derão tanta imJ.>0rtanclll.:
de todas as socil'dadcs, mas porventura nfio ha ti Iiistoria nos apresenta o facto dos habitantes de
entre os que a formão ditferoncll alguma? ha, /) Corintho, que depois das grandes conquistas de
muito grando. Á1isim acontece· na sociedade po- Alc"t\ndr~ lhe \nnndnrüo otrerecer o titulo de tida
politica ou na grando família. Os individuos, que li dão do Corintho, titulo. que Alexandro a principio
compor'm, llilO tudos mombros da sociedado; mal> nlm} recusou; mas ditondo-Ihe os embaixa.dores que
~Ol'l. gOilào dall mesmas prerogntivilt!; nom (,Odos nquo\\a llOnrasó tinha sido concedida a Hercules e
suo cldadàos. 11 ollu, Alexnn'dro o llcuitou, o tez doUe muito llpreço.

EiH aqui porque a ilIustro commissáo fl!Z a judicio- Nos tt'mpo!fJ1ostoriorcs muitos outros exemplos se
Sll divisão dns rnntoriatl: tratando nl'sto prin\l!iro Cll- encontrào. Luiz. Xl honrou-se com ter o direito de
pitulo dos melllbro~ da sociedade do Imporio em cidndito entre os Iluissos.
geral; dl'son\'olvendo nos seguintes capitulos na di- E
vel.'8as preroglltivllS, que constituem propriamento o 'U podia apontar outros exemplos; mostraria
cidadào. Quem Dilo vê quanto é simples, e natural mesmo muitos estados dando-se mutuamente o
esta divisão '( Pretender que ~ejii.o cidadãos brllzi1oi- fôro de cidade: o ainda quo nem por isso ficnvíio su

,ros todos os membros da sociodade, é querer eoo- goitos uns 80S outros, loifavia qualquer membro do
fundir as idéas : seria bom que todos fossem cida- estado, querendo mudar de domicilio para outro
diios; mas não 6 isto uma verdadeira chimefa 't Em estado, gozava ahi desde logo do direito de CidadãO,
um paiz, onde ha oscravos, onde uma I1Jultidüo de sem dependencia de nllturalíeação: li suissa apre
negros arrancados da costa d'Aírica e de oulros lu- senta disto muitos exemplos.
gares, entrão no numero dós domesticas, e formão Â' vista de tantas razões como seremos nós os que
parte das {aroilias, como é possivel que não haja essa desaprecieroos o titulo de cidadão brazileiro, dan
divisão '1 Muitos Srs. deputados querem que o ser do-o indistinctamente a todo o individuo? Pela
brazileiro, e cidadão brllzl1eiro seja a mesma causa; constituicão de Hespllnha (se me não engano)
mas eu quizera que me explicassem, se um cidadão nenhumhespaonol pôde gozat- dos direitos do cida
brazileiro perder (o que póae acontecer) a qualidade dão.sem saber ler e .eSCrever: acho mui j udiciosa
de cidadãO, o que fica sendo'? Estrange.i~t\ '? á que ~E.ntelembtada es~provide~cia~éu~estimul() 'P~ra
nação pertencerá então 't Creio que ninguem dirá tirar o homem da IgnoranCla, que e a verdaaelra
que elIe deixa de ser brazileiro; logo a qualidade de origem da escravidão. Em uma palavra, Sr. pre:
cidadão é mais alguma cousa. .A! estas razõesque me sidente, em todos os tempos, li em todos os esta
parecem convincentes, accrescentarei ainda outras. dos a qualidade de cidadão foi considerada como
Eu já fiz vêr em outra occaslão que a prerogativa muito importante, enós não devemos ser indiffe
de cidadão foi em todos os tempos muito apr~ciada. rentes a isto Eu não pretendo que se difficuIte esta
Os povos da antiguidade a respeitarão muito. Os prerogativaa alguem: oxalá que todos osquehabi
gre/los e romanos, a tiverão em muita consideração. tão o Brazilfossemcidadãos brazileiros; mas é isto

Na Grecia os libertosnão erào cidadãos. nem ainda possivel't Individuos que não têm certa apl.idãÔ
seus filhos, posto -que gregos fossem: não bastava para0 bemgeraldasociedadp, e que não têmquali
mesmo ser filho de pai ingenuo, ou que nunca~ ti- dades. moraes, devem gozar ·das mesmas :prerogati
.ve~sesidoescravo : .erapreciso:ser filho dedous na- vas.que a~elles, em,qltem ellas.,concorrem? O es
turaesgregos: algumas ·vezes se prescindia deste cravo afrlcano,por exemplo; :~e .chegou: a lilier
rigor, chamando-se· á ignorancia, oU,como ,vulgar- l.ar';'se, mas que não tem adquindo .os nossoscostll..,
.mente dizemos, fechando oS·Q!hos a certas. circum- mes, e que não temalcancado algum gráodecivi
stanCias; bem como aconteceu a respe.itôde The- lisação, pÕde-dizer~se cidãdãobrazileiro. '! Os roma
mistocles,que .sendo filho de mãi estrangeÍI'aó.a nos (outra 'Ve.z os trago para exemplo)erão tão cio
gloria·de·Athenas exigia que se .affectasse ignorar-se sos desse direito, que para estiroularem .. ~ mocidade
esta:circumstancia.' '. ..:. ',. á coragem, e ao valor, fazião: perder a qualidade de
,·'EmRoma·n6s·sabemos bem quanto.-aqualidade. cidadão aaquelles;dos seus,.. que na guerraficavão
de,~idadão'eraapr.eeiada: varios regulamentos,á prisioneiros; até mesmo ,lhes erá-então vedado o
estéT.espeito;fuerãosempreporfim a grandeza,e testar. Essa lei, barbaraem si~ incitava todavia o
~çoridó'r,de:lni.perio.· E' 'Verdade que h<>\1vetem-n<>brecidadão a vencer ou a morrer : tal era a alta'
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'valia em que se tinha uma tal prerogativa. Sustento
pois que se não deve alterar o artigo. '
" A distincção que alguns Srs. deputados querem
fâZel' de cidadão activo, e cidadão passivo, é a que
eu não admitto: a,palana cidadão tem um sentido
geralmente, adaptado, envolve a idéa do gozo dos di
reitos politicos; e se nós queremos mudar agora a
linguagem, é preciso que principiemos por definir
'os termos, para que todos nos entendão. Mas por
que !aremo~ esta ~nnovação? Porque os francezes a
fizerao? Nao veJo que dahl lhes resultaise algum
proveito: nem por isso deixou de haver entre eUes
di~erença no gozo dos direitos: logo a innovação
f01S6 de nome. Voto portanto que se não altere o
artigo: e que se não confunda o gonero com a os
.pecie: quero dizer, que se não confunda. o simples
membro da sociedade com o cidadão.

Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presidente
propoz:

1.0 Se o artigo passava como estava.-VL'Hccu
se'que não.

2.° So passava a emenda do Sr. Franca.-Ven-
eeu-so que sim. •

Seguio-so o § lo do mesmo art. 5° que diz:
11 Todos os homens livres habitantes no lltllZil Q

nolle nascidos. »

O SR. PRESIDENTE :-Como o Sr, Duarte Silva, e
o Sr. Maia olrerecerão na sessão antecedente a este
paragrapho as suas emendas, das quaes se não tra
tou por se decidir que se devia discutir primeiro
simplesmente o art. 5°, ú necossario vêr agora se
são apoiadas para entrarem na. discussão.-Forão
ambas apoiadas.

O SR. AROl)CHE RENDON :-Sr. presidente, quem
tem algumas luzes dejurisprudenCla conhece bem a
dilferonçll quo ha entre brazileiro simplesmente e
cidadão brazileiro. Os illustres autores do projecto
propuzerao-se a mostrar neste artigo quem são os
braziloiros, e não quem são os cidadãos brazileiros;
e por isso puzerão-lhe a rubrica geral.-Dos mem
bros da sociedade do Imperio do Brazil :-e isto fi
zerão elIes não por artigos, como se disse, e menos
por corolarios,sim e unicamente por enumeração,
declarando, são brazileiros, em l° lugar taes, e taes,
em 2° lugar taes, em 3° lugar taes, etc" como aqui
se vê, Se tivesse passado o principio do artigo como
está redigido-são brazileiros-não custava a reco
nhecer, que com elfeito os que se achão aqui enu
merados são brazileiros, mas desde que passou com
a emenda-são cidadãos brazileiros-temos de en
contrar muitas difficuldades; porque de facto nem
todos os especificados nestas oito classes são cida
dáos: v. g. o numero l°. Todos os homens livres
habitantes no Brazil e nelle nascidos,-Não é exa
cto, que todos estes sejão cidadãOS, porque o boti
cudo nasceu no Brazil, nelle habita, é livre, e
comtudo. nunca direi que é brazileiro cidadão.
O numero 60 diz. - Os escravos que obtiverem
carta de alforria-os quaes todos não podem ser ci
dadãos; pois se um africanologo que chega fÔr liberto,
q mai,s que p6de ficar sendo é um estrangeiro, e não
um brazileirocidadão. ,..

Enifim, Sr. presidente, uina vez que nesta enu
meraçãose pretendem classificar cidadãOS,· nós en
contraremos estas, e outras difficuldades. Os senho
res que forão. de voto seaccrescentasse a palavra ci
dàdãos deveráõ fazer-lhe as emendas necessarias; e
então verei o que hei de votar.

. O SR. F~ANÇA :-:-Sr. presidente, eu já bontem
dIsse que_ n~o convmha na re~acção d,o paragrapho
em questão, porque ~me pareCIa defeItuosa, a~sim

como o é a expr.essao de qualquer. definição, que
comprehende maIS do que o seu definido se não
f~ha a regra que me ~ns!nou o meu mestre le logica.
~ós t~mos D!1 ~nunclaçao do art. 5° o predicado de
cIdadao brazl1ell'o que .se affirma dos diversos sugei
tos en~merados nos dlíferentes paragraphos do mes
mo, e diyididos em grandes class.es,

A la e n:taxima .classe dos sugeitos de quem se
affirroa o dIto predicado de cidadão brazileiro yelll
a ser se~~ndo diz o projecto.-Todos o~ homens li
vres hal>Jtantes no Brazil e neHe nascidos.-Esta
proI?osição ou definição comprehende mais do qUi"
aqul!!o que realme!1to .se pretendo dellllir ;pOJ'qllt'
su~eltos hU t que suo hHe~, habitantes do llJ'azli e
n.eUo nnsciaos, c que todavia nilo silO cidaUllOs bra
zlleiros. Ponh~ um exemplo. Supponhamos que
Pedro estrnn~Clro nIlvega com ~ua fll!llilia de Ingla
terra para o Chilo; que toca por llrrih.lda o RIO de Ja
neiro i que ahi 10m 1l0l'I'SSlll'ill dt'lIIurll, 'ltlo entre
tanto sua mulhor dú ;Í luz um 11 lho. lJesw su lIilO
púdo dizor quanto llm!m 'IIIL' í. eidadilO hrazilt'iro ;
p.elo sou o\'o,nt~al nllS~lIt1l'llllJ riu tel'l'itol'jo du 1111/11'.
no; e l?davH\ a ~eSl)\'l\1l uellt: .SI! \lim os t.rus 1"·qUlS).
tos do !lHe, hal.lltlllltl' e 1l11s"1l1u tio 1I1'11ll1. llus ill
digenas lambem SI) plítlo dizl'r qUI' silO linl's Jll1hi
tunt!'s e nURridos lIu Ilrazil, l' \:Ollltlll1o nilO 'I'ÜU d
dad~lOs hl·"zilt'.il·~)s. Entendo po ..tllnll~, qUI' sl'riu COll
vonlOnte CUI'rl~lr u ('xpressiw, e pUI' IS~U ulfel'ero ;1
seguinte emonda: •

IC Todos o~ homens !ivres !'c~i(lt'nte~ no Im{lCI'iIJ
e nelle naSCIdos dI! PUIS IJl'llZlll'IrllS ou de porlugue
zos residentes no me~mu lmprriu antes de 12 tlv
Out!1bro de 18'2'2.-0 deputado, Pretllra, )l-Nilo foi
apOIada.

O SR. CAR:'iEll\O pedio então a palavra e mandou
á. mesa a seguinte emenda:

cc Todas as pessoas livres nascidas no gremio do)
Imperio brazileiro. - FI'ar/cisco Carneiro. ))-Fui
apoiada.

O. SR. TEIXElIlA VASCONCELLOS :-Parece-me, SI',
preSIdente, que o presente paragrapho deve pllssar
tal qual está, porque neHe se estabelece uma regra
geral, comprehendendo duas circumstancias total
mente necessarias, a saber: de habitacão' e nasci
mento; e por isso aquelle brazileiro, qúe conjunCla
mente estiy",r reve.stid~ destas duas qualidades, se
deve conSIderar c1dadao nato: estabelecida pois esta
regra geral, segu~m-se alguma.s como excepções,
em que se declara0 tambem CIdadãos brazileiros
alguns, que conjunctamente não reunl)m em si am
ba~ as qualidades, como se lê nosparagraphos se
gumtes,

Quant? P?rém á obj~cç~o do ilhistre preopinante
sobreos mdlgenas, ou mdlOs, que tendo ·habitacão.
e nascimento neste Império; não são cidadãos, res
pondo com a epig~aphe do l~apitulo, que diz':'" dos
IJ,lembros da SOCIedade do Imperio do Brazil-'
entã? ou elIes estã~ fa~endo parte no pacto social:
ou nao : se no prlmeu'o caso, nenhuma rasão ha
para os excluir; se no segundo, por issomesrno.
que não são membros, se devem considerar ex
cluidos: e portanto voto, que o artigo passe tal
qual.·· . _
: '0. SR. ALMEI[)A E ALBUQUERQUE pediu a palavra; ,
e mandou á mesa uma emenda do theor seguinte:

«São cidadãos brazileiros todos os filhos de cida-.

47
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dãos brazileiros em qual~er parte naseido,s.- Al- i amento, decidiu-se que não tinha lugar; econtinuou.
meida e Albuquerque. »-Não foi apoiada a discussão.

Suscitarão-se então duvidas sobre li. !D.aneira de
discutir e votar, isto é, se seria por artigos com
todos os seus membros, ou paragraphe$, ou cada
membro de per si. Depois de algumas reflexões,
tendo-se examinado a acta da sessão antecedente,
l'esolvell a assembléa qne se discutiria e vot..1.ria
sobre cada membro do artigo separadamente, e por
isso continuou odebate sobre o membro l° que esta
Ta em auestáo.

O SR: F'EIUUURA FRANÇA: - (Não se entendeu o
tachigrapho.) .

O SR. l\Io!'rrESmIA: -Levanto-me para dizer o que
entendo sobre as idéas apresentadas pelo muit<l
illustre deputado, o Sr. Ferreira França, meu mes
tre, e aro}."o. Sr. presidente ~ ell entendo -por bra
zileiro ná; só o nascido no Brazil, mas o não nascido,
mas domiciliado. c com os requisitos proprios para
quo entre no goso dos nossos direitos,.ro~or.thecendo
os deveres imDostos á cada um dos mdlVlduos da
sociedade, quê formamos.

NaqueUe caso a nalurosa (póde dizer-se) faz
cidadãos neste li. lei: o vinculo daquolIes dopende
do sens~ intimo1 que o advortl' da conser\'açüo
do paiz que o viu nascer, e .quo lhe do~ m~smo o
ser dos cidadãos quo pl'lmelro commUDlc/lrao com
cuJ. quo guardão o .rospoituo os mes'.uos usos, o
costumes, a mesma linguagem, otc. o nnculo deste
depende. primeiro que tudo, de .sorem quebrados
()s vinculos cOfltrllhldos pelo nascInJ.en~o c de q!!-e
acabei de falIllr; dependo da conncçao .de ~ecl
didos interesses, resultado da ~ova adop~.ao, Inte
resses, e vantagens sllperiores as ~ue lh<'. otteroco {}
seu paiz natal.

Os indios não são brazileiros no sentido politico
~m que aqui se toma: elIes nã~ entrão comnosco
na familia que constitue o lmpeno; podélI1 entrar,
e devem entrar sem grandes formalidades. logo que
o queirão: baste-lhes esse simples facto. Estabe
leca-se um capítulo, que contenha os meios de os
ehamar e convidar ao nosso gremio; mas chamar os
indios brazileiros no sentido de~te a~tigo, ou, q:ue
rer jã comprehendel-?s ~0.m0 cl~~daos braZl~elros
não é conforme aos prmclplos pohtlcos, que de~ ema!;:
professar.

Além disto, Srs., eu creio que os illustres a.utores
do projecto seguirão o ~etho_do, que eiD: loglca se
ehama synthetico, camlnharao do maIS para o
menos: elles quiserão marear a totalidade. dos
cidadãos brazileiros; esta compõe-se de dl1fe
rentes gru.pos, (permitta-se-m~ esta expressão)
partirão do major grupo, da malOr massa para. a
menor. A maio; massa é a dos naturaes do ImperlO,
estes os comprehendidos em p.rímeiro lu~ar, nos
artigos, ou paragraphos· segumtes se vao. e~u

merando os outros grupos, ou massas. Lumt~
mo-nos' por ora a tratar destes, e ao depo_ls
ordenadamente trataremos dos outros, e enlao
consideraremos todos os pontos do discurso doillus
tre deputado.

O Sa.ÁRAu.ToLIMApediu a palavrae fez aS13guinte
proposta. . .
~ ( Proponho que fique adiado o §.lo :para depoi~
de se tratarem os § § 3 e7. -ArCl/I.L)O Ltma. »-F~l'
apoiado "0 adiamento. .. _.
.YlZerã:o~sesobreeUe algumas r~flexoes, e afin~l
propond,oo ,?r. presidente ã 'Votaçao o mesmo adl-

o SR. VERGUEIRO mandou então ã mesaa emenda
seguinte: .

« Todos os homens livres nascidos no Brazil
de pai brazileiro.-Vergueiro. »-Foi apoiada.

O SR. PRESIDENTE disse que estava adiada a
discussão por ter dado a hora da leitura dos pa-
receres. •

O SR. VERGI1EU\O :-Eu creio que seria me
lhor continuar a discussão para se decidir da ma
teria, sobre a qual me parece que pouco mai.s ha
verã que dizer; e talvez a assembléa seja deste
mesmo voto.

O Sn. PRESIDENTE propoz se a discussão conti
Dllaria como requeria o Sr. Vergueiro: -Decidio-se
auesim.
• Fizerão-seainda algumas breves reflexões; e afinal,

julgGMo-so a matoria discutida, propoz o Sr. presi
dente se o membro l° do artigo passava.comoesta'·a
redigido: - Vencou-se que sim ; e ficárão portanto
prejudicadas todas as emendas.

O Sn. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu o pare
cer da commissão de legislação sobro o requeri
mento dos moradores da "illa de Santo-Antonio
do Sá, apresentado na sessão de 28 de Agosto
com li emenda do Sr. França.

(Fallárito os Srs. Maia. e MontesUllla mas não se
entendeu o tachigrapho Possidonio.)

P~opoz entüo o Sr. presidente o parecerá votação,
e fOI approvlldo som alteração alguma.

O mesmo Sr. secretario leu outro 'Parecer da dita
commlssão sobre dispensas de habilitações e lapsos
de tempo, apresentado, e adiado na sessão de .5 do
corrente.

O Sn. VERGUElRO: -O parecer da commissão
diz que se podem conceder dispen!;:as de habilitações,
de lapso de tempo, e outras semelhantes que por
estilo se concediito, autorisando-se a esse fim o
gorcrno. A outorisaçãó é indispensavel porque
essas concessões se fazião por autoridade que já
hoje nüo reconhecemos; mas eu creio que as dis
pensas de lapso de tempo par"- confirmacão de
sesmarias tem attendiveis inconvenientes. O aesem
bargo do pa~o procede nestes negocias sem co
nhecimento de causa; e eu' tenho visto disto muitos
exemplos. Homens a quem se tinhão concedido
sesmarias e que nunca cuidarão dellas, chegando
por isso outros a agricultarem seils terrenos e a
bemfeitorisa-Ios, tem, depois de 10 e 15 annos, re
querido a confirmação para desaposS<ll'em os que lhe
beneficiarão as terras, e assim o têm feito; porque
o sesmeiro requer com a sua carta, concede
se-lhe a dispensa, e o tribunal expede os despa
chos.

Ora eu creio que taes abusos não se devem sus
tentar; aS cartas erão passadas com clausulas
expressas, que osesmeiro estava obrigado a satisfazer
sob pena de não valer a data das terras, como era
entre outros, as de as cultivar dentro de dous
annos; e não obstante, tendo faltado á clausula, era
deferido se requeria, pOl;que os despachos se davão
sembaver informacão alguma. Julgo que isto merece
remedio, para não'continuar este abuso de que se·
sêguem graves inconvenientes.
. O SR. PEREIRA D.\ CUNHA:- (Não o ouvirão os

tachígraphos.)
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PARA o MESMO

PARA MANOEL .JACINTHO NOGUEIRA D,\ GAMA

film. e Exm. S1'.: -A assembléa geral con
stituinte, e legislativa do Imperio do Brazil manda
participar ao governo que é indispensav~l que a
junta directora da t,ypographia nacional passe aS'
ordens necessarias tanto para ser auxiliado o com
positor encarregado do Diario da assembléa com
os officiaes que forem precisos para a expedicão do
seu trabalho, e regularidade da publicacão; como
tambem para a prompta impressão das actas da
assembléa á medida <Iue forem remettidas ã mesma
typogr.aphia. O que V. Ex levará ao conhecimentl>
de S. M. Imperial.

Deus guarde .a V. Ex.. Paço da assembléa, em
25 de Setembro de 1823.-João Severianno Maciel
da Gosta.

PARA o MESMO

Illm. e Enn. Sr.: - A assembléa geral con
stituinte e legislativa do Imperio do Brazil, sen
do-lhe presente uma representação do desembar
gador José da Silva Loureiro, em que se queixa do
director dos indios, Miguel Rodrigues da Costa
qu~ unido com Francisco Elizeu Ribeiro, repartirá.
meIa legoa de terras doadas aos referidos indios
do Sertão de Valença, p'or quem, e como quiserão
e de que elles se não ulllisão, aI;lresentando o mesmJ
Loureiro ~s artig?s, por cC?pla inclusos para se
proceder li mdagaçao do destmo das referidas terras;
e outrosim havendo requerido li mesma assembléa
A.nastacio Leite Ribeiro, Manoel Gomes Leal. Anto
010 Lopes Salgado, e Franl'isco Mendos, moradores
no referido sertão de Valença contra as mencionadas
accusações de Loureiro, que as arguem de injustas
e falsas: manda participar ao governo, que necessita
se lhe transmittão todos os papeis concernentes a
este particular objocto, e que possão esclarecer a
matoria, se alguns houver; e que o governo
ordene ao ouvidor desta comarca, como conser
vado! dos indios, que passe ao referido lugar,
e alho precedendo a uma indagacão circumstan
ciada do facto em geral, e da matôria dos artigos
bem como do conteúdo no requerimento, tambe~
por ~opia )unto, e ou~indo os a~t~res deste por
escnpto, mforme o OUVidor transmlLtmdo depois o
governo li assembléa a informação com todos os mais
papeis concernentes, o acima relatados; afim de que
possa resolver com todo o conhecimento de causa.
O guo V. Ex levará á presença de S. M. Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paco da assembléa em
25 de Setembro de 1823.-JoãÔ Severianno Maciel.
da Costa.

necessarias ao ou'1dor da '~pectiva comarca para:
proc~der ãs preCISaS a!enguações, e remettendl>
depOIS a esta assemblea o resultado dellas com
outros qua:esqt!er papeis que tenhão relação com
este n~.l~ocI0. O que V. Ex. levarã ao conhecimento
de S. lU. JmperiaI. .

Deus guarde a V. Ex. Paco da assembléa 25
de Setembro de 1823.-João 8everianno Maciel da
Costa.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA .JosÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CA~POS

1Um. e Exm. Sr.: -A assembléa geral con
stituinte e legislativa do Imperio do Brazil, sen
do-lhe presente pela commissão ~e colonisação,
civilisação, e cathechisação dos IndlOs, a falta de
nocões necessarias para dar o seu parecer sobre a
representação de Frei~ Manoel Pi~ to de '__4.zevedo,
capellão e cura da aIdea de S. LUlz Beltrao, termo
da villa de Rezende. que se queixa do desleixo
do director dos indios da dita aldêa, Joaquim de
Araujo e Sampaio, e s~ offerece para .desempenhar ~. e ExI;n. ~r.-A assem?léa gera!- consti
em lugar deste o referIdo' cargo de director, tendo tumte e legislatIva do Impeno do Brazl1, manda
por ajudante Joaquim Goncalves Madeira: manda participar ao governo que precisa de esclarecimen
participar ao governo que ·pr.ecisa lhe sejão tran-/ tos, sobre as parcellas seg.uintes, in,cluidas no ba,- ..
smittidasas convenientes informações a este respeito, lanço do thezouro do mez d9 Julho do presente
expedindo a esse fim o mesmo governo as ordens anno, a saber: o pagamento doscreados, e creadas

o SR. TEIXEIRA VaSCONCELLOS: - Estou pelo pa
recer da commissão tanto pelo que pertence aos
habitos de christo, como ás sesmarias. Quanto ao
primeiro objecto, porque uma semelhante graça foi
,sempre 'de tarifa conceder-se, e não vejo agora razão
alguma que nos obrigue a alteraresta marcha, que é
de beneficio aos oradores, e de nenhum prejuiso ao
estado.

Ouanto porém ás sesmarias, é verdade, que elIas
são- concedidas' debaixo de certas condições, de
cujo cumprimento resulta a validade legal do titulo;
mas, como essas condicões contém em si pena, esta
nunca deve ter lugar sém audiencia da parte para
por sentença, depois de conhecimento de causa, lhe
ser imposta.

Ninguem duvida, que ao impedido não corre o
tempo; e como no presente caso se procura (ainda
sem elIa se verificar) a graça de lapso de tempo,
é de equidade não ser denegada por este augusto
congresso li aquelles que a procurão fllndad<,.§ em
uma pratica constantemente observada, no que se
não faz injuria, ou prejuiso a pessoa alguma. Em
quanto porém dizer o illustre preopinante, que
sobre sesmarias está uma commlssáo encarregada
de tomar providencias, e que por isso nÍlo devia
esta ser filo favoravel; respondo, que essas medi
das de providencia são applicaveis /lOS terrenos não
concedidos; o que não é applicavel ao presente caso,
em que já está determinada pelas leis existentes a
porção de terreno, que se quer medir.

Igualmente não obsta dizer-se, que esta graça póde
prejudicar a alguns, que presentemente estejão de
posse de parte desse terreno, e que pela graça sup
plicada se dê direito á expulsão destes, occasionan
do-se assim rivalidades, e litigios ; porque hoje em
dia as posses são titulos sufficientes para se de
fenderem, os que sem invasão de igual titulo, ou
de outro legal estiverem habitando, ou cultivando
algum terreno devoluta: pois que neste caso guarda
se sempre o direito dos colonos, quanto a seus sitios,
e posses. Portanto sou devoto, que passe o parecerda
commissão tal, qual está exarado por seus illustres
membros.

Declarou-se adiada a discussão por dar a hora.
O SR. PRESIDENTE a'ssignou para a ordem do dia o

projecto de constituição.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - Luiz

José de Carvalho e Mello, secretario.
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« Al)DITAMENTO

« Mas ficão exc1uidos os' portuguezes que, no
Maranhão, Pará e Rio Negro, depois de lá ter che
gado a noticia da independencia do Brazil, absolu
tamente declarada :pela solemne e unanime aecla
mação do Senhor Dom' Pedro, continuarão a sus.:.
tentar a causa de Portugal, c6mprehendidos todos
os brazileiros que, forãopedir tropas a Portugal
paTa embaraçarem tão heroico procedimento. Salva
a melhor redaccão.

« Paço da assemblea, 26 de Setembro de 1823.
Carneiro da Cunha. »-Foi ápoiado.

O Sil.CARNEIRO DE CAMPOS :-Sr. presidente;
Parece-me que este paragrapho não póde passar
como se acha concebido, e que se deva accrescentar
alguma cousa para clareza deIle. Diz o parllo<7J'apho

Sessão em 26 de Setembro de i823

PRESIDENCIA DO SR. BARÃO DE SANTO ,\lIA'RO'

-'da :casad'E1-R~i, e~ainha de Po.rt~gal: as desJle- - 'E':por esta-raz~o que não mem:cargo deâltera
zas da~ 1'e3les cavaIlanças: as da blbllotheca publica: oparagrap~o q~e diz-Todos os portuguezes residen
'e a 'dlana dada ao deputado de Angola ãs Côrtes tes no Brazil antes de 12 de Outubro de 1822--· ma
de Portugal. O!lue V. Ex. levará ao conhecimento como ~e~rata de todooImperio comprehendendl
de S. M. Imperúl1. asprovmc~as do Maranhão, e Pará, onde encarniça:
_ Deus guarde, a V. Ex. Paço daassembléa e.m dament~ ~nda se combate e luta. pró e contra, ape
,25, de Setembro de 1823.-João Severia'M Maetel zar de Ja ter lá Chegado a noticia: da reunião do
da Costa. representantes da nação neste congresso, de sortI

~~ em um combate.dado pelo capjtão'Alecrini na~
vlsmhanças de Canas contra as tropas de Fidié
pelo ardor com que se lançarão ao inimigo as tropa!
b~ileiras enthu~iasmadas po~ u1'!1 precedentl
tnumpho, morrerao 400 b!a~eIrOs, Julgo que nã(
se póde compadecer com a 'Justlca, que aqueUes quE
nos estão debellando, e derramando o nosso sangue.
gozem, a par dos otrendidos, de iguaes direitos. '

A causa do Brazil não póde de sorto alguma seI
nas circumstancias actuaes olhada como injusta',
nem como etreito de u~~ facção; nem se póde ne
gar .J:Iue elles têm notIcIa tanto da acclnmacão do
Imperador, como da unanimidade de sentimentos
sobre a independencia, e eomtudo obstina0-se por
capricho, orgulho, e interesse em sustentar 11 injus
tiça da causa da união com Portugal, cujo govomo
pesou sobre os brazileiros por tres seculos.

Ora nestas ponderosas clrcumstancias podcl'Omos
rer.ebel-os no nosso seio sem repugnancin 'I Pode
remos ve-Ios de sangue frio occupnndo empregos,
e commandando aquelles, a quem pretendiao oppri
mir e a quem tanto odeião '? Não de certo. AdVirto
porém que não comprehendo nesta observaciio só
mente os portuguezes nossos inimigos, falIo tam
hem contra os brazileiros, e destes com mais forte
razão, porque, infelizmente muitos até forão a Por
tugal pedir tropa para virem tyrannisar, e opprimir
a sua patda, e não se deve conceder patria a brazi
leiros infames, e degenerados. Sirva de exemplo a
resposta dada pelos romanos aoscarthaginezes,
quando estes llies offerecerão em troca os prisio
neiros de guerra: Roma, responderão aquelles ho
mens verdadeiramente livres, não precisa de cida
dãos que com as armas na mão se deixarão cobar
damente aprisionar.
. Portanto ,resumindo quanto tenho dito relativa
mente aos portuguezes do Maranhão e Pará, que
ainda se acbão dissidentes da grande e sagrada
causa da independencia otrereco ã consideracão da
assembléa um additamento que mando á mes·a, por
que acho duro, que quando nós estamos a tratar de
constituir-nos, e de dar o honroso titulo de cidadão,
estejão aquelies nossos inimigos a derramar o san
gue brazileiro, e sejão apezar disto reconhecidos
cidadãos.

. Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da ma
nhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 12,
faltando com causa os Srs. Rodrigues Velioso, Mar
tins Bastos, Araujo Gondim, Andrada e Sill:a,
Costa. Aguiar, e Rocha; e sem elia os Srs. Ribeiro
Campos, Rodrigues de Carvalho~ e Rodrigues da
Costa..
. O SR. PRESlDENTE declarou aberta. a sessão; e
lida a neta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO M,\CIEL D,\ COSTA leu o se
l?uinte omcio do ministro de estado dos negocios
aa JllStiça :

« lllm. e Exm. Sr.-Estavão dadas as providen
cias, antes de receber o oficio de V. Ex. de 20 do
corrente, para se extinguir o Quilombo do Guandú
nas immediações de Catumby; mas tem-se demo
rado a execuçào porque as montanhas, e matos,
quo cercão esta cidade por aquelie lado, e por onde
os calhambolas se derramão por veredas, e picadas
desconhecidas, ao primeiro rebate das suas espias
e atalaias. fazem neccssario o cahir sobre elIes de
sobresal to, e este depende de segredo e disfarce.
O quo participo a V. Ex. de ordem de S. 1\1. o Im
perador, para chegar ao conhecimento da assem
hllÍa geral constituinte e legislativa deste Imperia.
Deus guarde n V. E..... Pnlacio do Rio de Janeiro,
em 25 de Setembro de 1823.-Caetano Pinto de
.I11iranda Mcmtenegro.-Sr. João Severianno Maciel
dil Costa. »-Ficou a assembléa inteirada.

Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão
o § 20 do art. 50 que é do theor seguinte:

« Todos os portuguezes residentes no Brazil
antes de 12 de Outubro de 1822. »

O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Dos artigos do
projecto que se tem discutido, é este sem dllvida
para mim o mais difficil" porque jámais se póde, ou
se poderá marcar uma época, que classifique cida
dãos brazileiros os portuO'uezes"uma vez que des
ses mesmos residentes no Brazil antes de 12 de Ou..;
tubro de 1822 uns adherirão á causa da indepen
dencia, outros não; uns se retirarão para Portugal,
outros ficarão esperando pelo ultimo resultado da
mudanca política; e finalmente outros que não
.quizerã·o declarar-se e a titulo de fingidos negocios
se ausentarão, estão agora regressando. ,

Conservado o artigo como se acha concebido fi
&0 todos sendo cidadãos, e parece-me muito justo
-que houvessse alguma excepção. Confesso que nesta
confusão ,ha grandes embaraços, e diíliculdades ;
mas creio que pódeo haver uma emenda.• quefir
mando-senajustiça, possa preencher o fim, e sa
,tisfaZ6r' geralmente' a todos p5 brazileiros zelosos
de;:seus,·, direitos,' 'e a todos osportuguezes, que 'de
aniino 'Sincero' não;, s6mente abraçarão a nossa
causa,' inás tamfeito relevantes serviços.
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que todos os portuguezes que residião no Brazil
antes de 12 de Outubro de 1822, são cidadãos bra
zileiros ; mas sendo assim concebido estabelece
um absurdo; porque os ll0rtuguezes que residião
no Brazil antes de 12 de Outubro de 1822, e que
não annuirão nem abracarão a nossa causa da ín
dependencia, antes por sérem contra eUa se retira
rão, devem ser excluidos; e comtudo segundo a
doutrina do pàragrapho como residião antes de 12 de
Outubrode 1822 são cidadãos brazileiros.

Portanto é necessario para clareza dizer :-Todos
os portuguezes residentes no Brazil, antes de 12 de
Outubro de 1822 e lJue continuarão a residir no
mesmo Imperio.-Alius, como jlí disse, teremos o
absurdo de serem comprohondldos como cid.ldãos
nquelles mosmos quo são inimigos do llruzil, c que
por isso nüo permanecel'üo aqui; mas so forão
cmbora. Para evitar IJNtll nbsurilo proponho quo se
lho nccroscontc o seguinto nddilamonto:

(I (Ao ~ 2° do art. ~u)_ll (\UO continuarüo li resi
dir no Drazil dcpoill dlllllwl a {'pOcll.-Cllrlleiro de
Campo8. lI-Fui uJluil1l10,

O SII. MONTMtlatA :-Sr, Ilrt'Miut'ulu: 10:11 M(\\1 do
parecm' Ij.(Ulll ele '1I11l UIIrLiWI llilU pcí"" pllNsur tal
flUl11 lIutti, purúlII li minha "/IIClllllu lIilU (', fundada
nos princlpioli «'111 ~lllt1 lll'uho\l ti" fllllar (I íllUHlrl\
pruO[llOullto, oU (jUIll'l'll cltII· u lu'tllo:U Sl! 1.'111111
ciasso,-todoli UI! JlurtuHul'~I't:l ro~lcll'lItC'tJ IIU Uruzj),
quo j,urnrl'fll 11 cOII:ltHu,kilO (lu ElllutllJ.-l.'ol', u~t.a
manolrn lIútl VIIIIIOri SIIl1s111wr cJulH'til1 Uol' pl'lIIClplOS
dojulltiçll, tio pulitieil, I' (In Mu'ill/ltlo guml.

Nós o quu quorulIlu~. S,'. I'rullllll'lIto, ti doso 11
volvermo!!, augmelllal' 11 /lUti~ll I'lIpuliwÍlo. E quo
queromos mai:! '! ~hll'I"\III1H; til'l' jWilus' Jlurll com
aquollell :iUO tiO l!Ull~~!1Il UlI,i I' 11tJ /lUS~O r.:rolllÍo. ~l'
pois nós quoremo!! Hitu, I' C'1UI'II llUll 11 lu'llgo llitU
dove plllisnr tlll (IUul till llchll, 1l111l'i :11'1' llllllut:Ínuo
pela malluira q~ll illl!itI'Wi. OH PUl'tUgllc!ZI!:;(~W
residiúo no J31'I1:tlllllllUrl tlcl l~ cio Uutuhru tlu 1b':..J,
não morocom só PUI' i~llo l'il'r todus l'UIlSilll\I'llUOS pur
cidadüos brnzileiroti, cornu aCllllOll 110 diwl' u iJIus
tre preopinanto, ba muitos quu mdstiilO 11I1"i nntes
de 12 do Outubro do 1H'2'2, o rUrilO intuil'amunto
contra a causa do lIrazil, o so núo fuestl lIocllssario
ter outro titulo paru sor cidadilO llrnúleiro, sunüo
o residir no Bruzll, até uqlwllo tUlupU o Iwriuo larn~
bem aqueUes que {orilo f1gau/ws illimigos UOSôos j

qual serú pois li. curectcristicu quo dt'Vc' dosil;lIllr o
portuguez. por cidadüQ brnzilciro 'I D(lvU sor CUl'ta~
mente o abandono, a renuncln do direito quo tinha

, de cidadão portuguez, e n oxplicitn vontade do
o continuar, a pertencer ao gremlo da n/l~úo hrazi
leira.

E qual será n maneira de se isto conhecer? E'
jurando a constituição do Estado. ~u es.tou c.on-

o vencido que o parecer do Sr. FranCISCo Carnelro,
sobre fazer~se um registro geral da nação, e neUe

o escreverem-se nomes de todos uquelles que perteD-
o cem a esta grande família. é justo, político, e digno
o de adaptar-se, e eis-aqui 11 fórma de se c~nhe~er

quaes são os portuguezes, que querem ser Cldadllos
. orazileiros e aquelles que o não querem. Voto
portanto ~ontra a clausula de residencia antes de
12 de Outubro de 1822, para ser cidadão brazileiro.

, SeV. Ex. der licença, eu mando a minha emenda
. para a mesa, que é do theor seguinte:

li Todos OS portuguezes residen~es no Brazil que
jurarem a constituição do Impeno.-O deputado,
Montesuma.. »-Não foi apoiada.

o SR..MAIA :-':8:t:. preside~te: Tanto eu julguei
que a ClrCUmstancIa de habItante não era neces
saria a resp"ito dos filhos do Brazil quanto a consi
dero indispen~. vel a respeito dos filhos de Portu
gal. Para que um portuguez consiga os direitos de
cidadão certamente não é bastante que residisse no
BraziI antes do dia 12 de Outubro de 1822; nem
um direito tal como o de cidadão se dã a quem não
mostra p.or algum. facto que o quer aceitar; é pois
necessano que haja cousa que demonstre a sua opi
nião. e para isto não basta a residencia naque1la
ép'oca, é necessario que continue a existir no Bra
zll, depois da declaração da independencia, para que
por este l?odo, se entenda qu~ elle a<l.herio .á causa
do ImperlO, e que quer contlDuar. :É por 15S0 que
me lembro de propor a seguinte emenda.

(C Todos os portuguezes habitantes no Brazil que
nolle residião antes do 12 de Outubro de 1822.
Maia. )l-Foi apoiada.

O Sn. ALMEIDA ALBUQUERQUE :-Este artigo não
póde ~l1ssnr como está: já os senhores, que falllÍrào
aissorao as dimculdades, que ene offerece : eu man
darei uma emenda. E' sabido que no Brazil até o
dia 12 do Outubro de 1822, portnguezes houve, que
HZUl'll{. /;rnndes males 6. nossa causa.

Nn Bahia. ainda depois da sahida do Madeira,
ficou muita gente quo tinha feito guerra ao Brazil,
li quo derramou o sangue de nossos concidadãos:
outros que aqui residião. retirarão-se antes dos
ultimos succe~sos. que adiantárão a declaracão da
nO~SLl independencia ; eis-aqui pois estes, que de
fucto oativerão antes do dia 12 de Outubro, e todavia
lIito podem ostar comprehendidos na disposicão do
urtigo, assim como lambem não podem estar àquel
IC's do que primoiro tenho faliado.

POI'tanto lembro-me do fazer uma emenda que
cOlllJlrehondn no numero dos cidadãos brazíleiros
todos os bons portuguezes, que fizarão comnosc(}
causa commum; que trabalhárão pela nossa inde
pl'udencill; o que são por isso iguaes em direitos
aos aqui nascidos; mas que ao mesmo tempo ex
clua os quo aqui se conservárão com animo hostil,
o os que nos Ilbandonúrão.

Alguns houve, que se retirarão com licença, e
com animo de voltar, deixando aqui seus bens, suas.
familias ; e porque a respeito destes não se p6de dar
a mesma razão de exclusão. lembro-me tambem
fllzor um artigo addicional, que póde muito bem ser
unido ao outro, ou como se quizer.

« EMENDA

( 2.° Todos os portuguezes pacificas residentes
no Brazil até 12 de Outubro de 1822, com animo de
continuar residencill no Imperio. o

Cf 3.° São comprehendidos no paragrapho antece
dente os que sanirão com licença, e que voltarem
dentro de tempo, ou que justificarem impodimento.
-Albu9uerque. »-Foi sómente apoiada a 2" parte,
ou addltamento.

O SR. LOPES GAMA. :-81'. pre:'idenle, eu tambem
me opponho a que passe este artigo tal qual se
acha redigido, porque me parece que elle envolve
uma disposição injusta, e até pouco conforme á
mente da illustre commissão. o

Este artigo tem por objecto designar quaes são Os
portuguezes. que pelo facto da nossa emancipacão
p~litica ficarã,o :{lerte~ce~do ã esta sociedade como
Cidadãos braZllelros; e diz que devem ser reputados

48
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.. t'aes:~ós portu"guezes.residentes n~·Brazi1antes de12 . gle .... .'.c:1eOutubro dd822. ,.' m. z; não esmiu~emos: muitcr.Qnegocio; ,passe oartIgo tal qual e?ta.· . . .

Ei~ aqurumádisposição ,que. abrange aquelles
P?rtuguezes que seoppuzerão'á nossa independen- O SR. HENRIQUES DE REZENDE pedio a palavra '9

, c;a:,e exclue a ~u.tros, que apezar de.não serem re- mandou á mesa a seguinte emenda: ' ,
sldentes no 13razil ao tempo da: declaracão solemne T dda nossa independencia;comiudo podem estar em ' imo o~ os europeus domiciliados nas províncias
circumsta,ncias de se,rem cida,dãos brazileiros', p'or ddoh Jleno. do Brazíl d~sde antes. da epocha da suaa ~sao ~ md~pendenC1a.,-Bennques de Rezend'
exemplo aquelles p01:tuguezesque tÍYessem salll,do -Nao f01 apOIada., . , ,,' • e.»
-deste Impedo paràit' tratar de seus negocios, ou '
sande, deixa-q,do aqui bens, família! ou qualquer ou- O SR,' CARVALHO E MELLO :"";'O'§ 2" do art.5ó es-
tro estabelecImento que denote ammo' de voltar e tabeleceu a epocha em: que deve lindar o prazo para
,de pertencer á nossa sociedade. Eu produzo hm que os p?rtu~uezes resIdentes no Imperio se consi
facto acontecido bemanalogo á hypothese figurada: derem cIdadaos brazileiros. Esta- epocha devia por
.João Rodrigues Pereír,a de Almeida não residia no força ser ma~~da para ~e tivessemos-rBgra de co-
.Brazil, quando os brazileiros'soltarão o grito da in- nhece~, e deCIdtr quaes erao .o~ naturaes de Portugal, '
dependencia, estava então em Portugal; voltou de- que. 'VIvendo ent!e nós se@U:ao a.boa e justa causa
pois para esta côrte, (}Dde tinha deixado a sua casa da l~d~pendenCla do Brazll, IdentIficarão-se com os

. de commercio e propriedades; pergunto este hon- braz~leIros, e abraçarão o nosso novo pacto social
rado, e proboportuguez deverá ser esbulhado do Era.J!1sto marcar este prazo para de uma vez fica;
fôro de cidadão brazileiro, que elle nunca mostrou deCIdido q~e estes que -pelo menos tacitamente se

,'qp.e!er perder '1 Ninguem com justiça o aflirmará: conform8;l'ao co~ a nova ordem de C(lUSas fossem
!tíUItos outros a~gument(ls.poderia.expender para reconheCI~os. cIdadãos brazileiros, egoza~sem~dos
,~pugnar.!l- do~trma do artlgo-, mas Julgo a materia mesmos dtreI~os e prerogat~vassem necessidade de
tão bem dISCutida, que paranao cancar a attericão nova declaraçao ou naturalisacão. '

. desta assembléa contento-me em mandar ã mesa E na 'Verdade, ~r: presidenÍe, todo o portuguez
a seguinte emenda para substituir o artigo em que coo corre~ POSItIvamentecom donativos e serVi
questão. ços pess?aes a bem da nossa causa, ouque,pélo me-

fI. Todos osportuguezes domiciliados no Brazil nos, taCitamente se accommodarão sem-jámais dar
.antes de 12 de Outubro- de 1822, que expressa, ou provas de serem contrarios ao audamentóda nova
tacitamente se houverem ligado á sociedade brazi- ordem de c~usas, m~recem justi~simaIIlente·a.qQella
leira.-O deputado, Lopes Ga'11U],~»-Foi apoiada. conte~plaçao do artigo emquestao sem amaIS leve

O S.R. FRANÇA. :-Sr. presidente, por mais que eu attença~ ao lugar em que nascerão,:.quandd.pelo
medite sobr~ este paragrapbo, não posso deixar de ;cont~<! me~ecem ser expulsos todos_, os que com
concordar com ~lle, e por iss<J não sigo asemendas hypocrlSla SImulada por qualquer modo ,ou a11te
que se lhe tem feito. Toda a excepção neste negocio pretend~rem ~est~!t a nossa justa liberdade. e inde
tem mil em!>araços na pratica; nós faziamos parte :pendenc~a. E; pOlS.Justoque se marcasse o prazo," e
da família portugueza, tinhàmos jurado obediencia com m~lto dlscernunento e sizoseescolheu,para

. que ta' P rt I d o eUe o dIa 12 de Outubro de 1822, diamemoravel q'ne
a um re1 e, S em' o uga" epols separamo- faroá. epocha nos fastos do Brazil,' e nos, coraco"es bra-
nos: de presUIllír é, que nem todos fossem nisso Iunanim~s; mas nem por isso reputo todos os dissi-'- ZI etros. ,.,' ,.'
dentes como inim~goSc do Brazil: o seu juramento E' este, Sr. ~residente, o dia que trará todos os
-anterior que derão, ~ outros !'ÚI motivos podião jus- a~no~ ã memona, a acclamação dolmperadoi coo';'
tarnente leva-los a nao adhertr ã causa do Brazil, e ~lltuClonal;.com a qual s~ cons'olidou a erecçãô' é
forcejar antes'para permanecer no seu estado pri- Ind~pendencladeste Impeno, e o fausto nascimento
meiro. Por consequencia acho que não ha razão do J,?ven h~r6oe para elle chamadopelovoto,gera1~da
para privarmos do fôrQde cidéidão, ·amuitos desses naçao· brazilell'a: Entendo 'Porém que ;deverábaver
cidadãos aliás benemeritos. E' -preciso corrermos alguma declar~çao qu~ al8!gue mais a.'intellígénc-ia
um véo sobre todos os feitos desses luzos brazileiros .da palavra restdente ctdadaoshaverá. portnguezes
antes dissidentes da causa, Ora abraçada geraI-' que ausentes nesta epocha possã<í ser considerados'
mente; não erão elIes sóme'llte os que dívergião; quando ,:o!tarem, cidadãos brazileiros. Alguns'Jb~
'muitos brazileiros'bavía tambem' que se não decla- que partIrao encarregados denegociosdoEstado
ravão, e estal'ão á voz, Sr. presidente, de-viva coI?o por exemplo João Rodrigues'Pereira'deAl~
quem vence.-Em revoluções' sempre ha. disto; é meIda, de que hapouco se lembrou o nobre deputado
necessario dissimular sobre o passado. ,Outros partirão com licençaollsem,ella;, em boa fê

Eu meditando uma e znwtasvezeS sobre este pa- a tratar d~ sua saude, ou de seus,~riegoéios,"eÍlão
'Tagrapho,' não posso deiXar de éoncórdar com eUe .podem deIXar de Ser c0IJ;lprehendidos',na generali

tal qual está, porque. desejo correrumvéo sobre pro- dade da regra; porque e conforme a direito que o
-eediinentos passados, evitando_a odiosa tarefa de ausente .por causa d? estado se !eputa :presente,'e,
estar agora a vêr quem foi amigo, quemfoipassivo, que ~o ~ustamente. 1IDp~dldo nao 'corre. o 'tempo.
quem pegou em armas, quem não }legou; além de Por tão Justas motIvos dIssera eu que, se 'deViaac
que senhores, a nossa populaçãodo Brazil hit de vir cres~ntar:-<Iue aquel~esportugu~~s 9:ue porjustos

.'se~pre na maior. parte de Portugal, porque são ho- motlvostlverem sabido do terrItono brazileiro
men~ que, fizemo parte da, mesma faDrilia politica; tend~ neUe estabelecimentos ou familias e voltat~·

-temcomnosco, os mesmos costumes, a mesma reli;. depols'daquella epocha sejão.comprehendidos,na:re
~o, a mesma linguagem

1
etc. ' IP"a do art. ~o. Dest'arte satisfazemos ã justicae,uti-

Sr. presidente, sigamos·nà prática as cousas como lidade. gerald~ ganharmos cidadãosafIectos "á ~ausa
€lnas correm; isto éa, imitação-natural de povos que e arreIgado~ no paiz. ."- , ,
ferão irmãos. Mais depressa um brazileiro dará sua O SR. MA1UANNO DE,ALBUQUERQUE'pedio licenca

.:filha a um po~uguezdo que aum francez, ou a um para se retirar por incommodado. . '',' ~
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o SR. VERGUEmó:-Parece-me que será melhor Em um caso temos a marcares caràcteristieos,da.
em lugar de residencia dizer-$e domicilio ; todos sa- dos os quaes, para o fúturo um homem será: cidadão'

·bem que d?mieilio dâ idéa de perman~ncia .no lQgar,br~il~u:o; no outro caso devemos marcar qliem são
· e resiaeDCla póde tomar-se em sentido diverso; e osmdiVlduos que ora iormão.a sociedade btilzi1eir:;.~
tmito que muitas vezes de qualquer pessoa dizemos DebiliodestepontodevistaachodesnecessanoJazer
que está residindo fóra do seu domicilio, tomando-se aqui di~erença de nascidos em Portugal, e nasCidos

· portanto domicilio porbabitação em um lugar com no 'Brazil, Ou em outra qualquer parte damonarchia
idéa de permanecer;- preferindo pois a palavra da- por~ugueza; porque tanto é 'cidadão' brazileiro ()
mieilio ficamos já, desembaraçados da duvida que' nascido em Portugal, como onascido no Brazil, com
póde oecorrer a respeito dos que sahirão para fóra tanto que entrassem de principio no novo pacto sa.

· do Imperio, por exemplo, com o destino de Viajar cial, isto é, que 'reconhecessem,proclamassem" e
ou de tratar de negocios seus, uma vez que se con- adherissemá causa da mdependencia:. Com etfeito
serve estabelecimento proprio; e exclniInos os queconsic.arada bem à idéa que n6squeremos exprimir

· residirem sem tenção de -permanecer, qu~ vierào neste membro do artigo, facil sirá achar as péila.vras
para aqui por seus particulares interesses, sem por proprias para enuncia-la.

~ :isso perderem o domicilio em Portugal. Quem julgamos nós, que são cidadãos brazileÍl'os?
· L Patece-me portanto que devemos substituir a pa-~caso serão os fi~os de Portu~l, que aqui se .acha
lavra domicilio para excluirmos os deresidenciasem v~o na epocha da ~deeenden~Ia) e que se oppuze
tenção de permanecer. (Não se ouvio o resto.) Eis rao a e11a, Ou se l'etuarao? Nao de certo. S&rão os
aqui a minha emenda. mesmos filhos do Brazíl, que o mesmo praticarão 'f

c( Em lugar de residelltes diga-se domiciliados. T':.mbem não. Creio pois, que são cidadãos brazi- .
E accrescente,se.-Excluidos os que espontanea- 1erros todos aquelles homens livres, domiciliados no

·mente pegarão em armas contra a independencia ou Brazil, na ~pocha da sua independencia, e que não
'Por outro modo se oppuzerão declaradamente contra se oppnzeIao a eUa, ou não seausentárão sem licen
elia. - Verguâro. » - Foi apoiada em ambas as ç~, embota tenhão nascido em Portugal, ou no Bra-

, partes. zil, ou em outra parte da monarchia portugueza.
. O SR.. LoPES GAMA :-Essa exclusão já está en- Otfereço portanto uma emenda, que' me . parece

tendida; quando eu digo na minha emenda que ex- abranger e.m poucas palavras a idéa que pretende·
, :pressa ou tacitamente se tiverem ligado, está tudo mosenunClar. Eu quero que se entenda que a epo-
acautelado. ' cha da independencia deve ser considerada respecti-

O S1\.CARNEmo :-Eu conformo-me com as idéas vamente â declaração de -cada uma das províncias:
porque aliás cahiriamosno absurdo de reconhecer

'. >dos.Srs. deputados; mas parece-me que não é boa já por cidadã.0.s brazileiros a muitos' ·que ainda não
a escolha da palavra domiciliados; talvez fosse me- d

,lho\' usar da palavra habitantes; é verdade que do- erão o menor indicio de adderirem ao nosso pacto,
,miciliados quer dizer homens que habitão constan- posio que tambem não estejão declarados por oppos-
temente ou de assento: porem como já passou no tos a eUe, Eis aqui a minha emenda : ,

'§ l0 a expressão habitantes que substitue esta de do- cc Todos os homens livres nascidos em qualquer
,miciliados, bom é que haja uniformidade; ou então parte' da monarchia portugueza, domiciliados no
'coUocar-se a palavra domicilia.dos em um e outro Brazil na epocha da sua independencia, que não se
paragraplio. Residentes do certo não serve, porque oppuzerão a esta ou náo'se ausentarão sem licenca;
'residencia se entende de uma habitacão ou morada comprehendendo-se neste numero os que andavão
temporana; ~ostuma-sedizer fulano habitante, mo- fóra, mas que vierão em tempo.--A·lencar. »-Foi

d apoiada. ' : '.. radar, ou omiciliario de tal parle, e ora residente,
>por exemplà, nesta côrte, etc. O .S1I.. J?ERE.lll.A. D.A. C~B.A.: _:Ro~pendoo 'Brazil
, E' claro portanto, que excluída a expressão-re- os vInculosque o hgavao a Portugal, proclamando

" sidentes-como está no paragrapho, deve ser esta a s~a ~mancipação,e formanqó. um' imperio como
substituidapor qualquer daquellas que significão naçao mdependente, pelosmotlVOs que nos indu-
uma'. morada mais fixa, domiciliados, moradores, zír~o a tão he~~ica resoluçã?,. era jndisp~nsavel
luJ,bitantes .. e eu prefiro. esta ultima para·ir de accor- deSIgnar as qUalldades,e requlSltosque deVlão' ca

. d.o-coroo que se acha 'Vencido no § l°, e evitar deste racterisar c0ID:0 ~idadãos brazileil'os,aquélles portu-
modo duvidas. Todas as palavras devem ter. asigni- guezes queeXIstmdoentre n6s, abracarãovolanta

'. :ficação bem determinada, e muito mais em lei fun~ riamente esta causa, separaitd()~se dãqúella família
.damental. (Não se ouvio mais.) a que todos pertenciamos. '.

O MESMO SR. DEPUTADO mandou ã mesa a se- A commissão de constitUi~ão, de que ellienho a
gUlnte: ,honra: de- ser membro, redigindo o projectó enl'âi.s-

« EMENDA. cussão, devia escolher a epochamais notavel para
. . . . " ; marcar a linha.de~iVÍSão queservísse de medida

((Iodos ?SpOrluguez~shab1tan~esdo Br~ZllJa an-., para est,a importante distinção. D.uas. podiaoe:Uas
tes da sua mdependen~la, e que ~ao tom.arao armas ser: .l.aa do acto da acclamação do .Jtnperad()r ~do
.contraella, ou.se lhe n!l0 oppuzeraom,aUlfestamente B~azil,pelo qual mostrou a nação que lendo col
,de alguma outra maneIra atróz e escandal?sa; e os loca.dono tbrono o legitimo successor da monar
.qllc estando au~entesd~ sua mo,rada :voltaraon~ ter* chia como seu soberàno"pronrinciava sua,emanci~

, mb gue ~es ~Ol prescl'lpto.-Franctsco c.arnetro. »paçãopela. declaração desua indepeIidencia,;o era
-:-Nao fOI apOIada. . ' esta o memoré9' '\ dia 12 de Outubro do anuÓ, ,pas-

O SR. ALENCAR :"":"Eu creio, que em tod<?s osmais sado de que s~>~en,.çã().~.o ~2.0..:desteartigo5.~
paragraphos deste artigo nós temos em v.~sta esta- de que. tratamos.. :\.."··'!4a.publi.caçao da n,ossa lêl
belecer as qualidades, que devem formar para o fu- fundamental, .em. 'qu"e./estabelecldas. àsgarantías .. de
turo o cidadão brazileiro; mas nesteparagrapho é da nossa eristen,cia politica! pudesse cada um ,entrar
nossa intenção dizer, quem, ao presente é cidadão. no nosso pacto social, jurando ex:pontaneamente~ e



192 SESSÃ.O EM ·26 DE·S~rEMBRO l)E 1823

· com conhecimento de causa à consíituição do im-· entre· individuos e Iamilias <ÍUe se devem evitar
perio. . .: .. cuidadosamente (Apoiado.) ,

Julgou' a commissãoque aquella primeira data Na presença do uma revolucão, cujo resultado se
era a mais terminante e natural para que qualquer não .póde immediatamente prever, nem todos os
dos habitantes do lliazil, nascido em um ou .outro .homens são capazes de deliberar o melhor caminho
hemispherio, declarasse sua opinião; nem podia que devem seguir, ou seja pela superioridade de
ser considerado. como crime, que alguns dissidentes forças que suppoemeristirnopartido opposto ãquelle
tomassem a resolução de deixar o nosso paiz, aban- que desejão abraçar, ou seja porque circumstancias
donando uma causa que lhes não convinha, já pelos de interesse particular em contlicto com o bem pu
juramentos que havião d' antes prestado; já por blico põe em perplexidade a declaracão de sua opi
interesses familiares, e finalmente por outros. mo- nião.' () que sobre tudo indispensavél me parece é
tivos que os decidissem a seguir uma conducta, que examinar severamente a .condueta daquelles que
não parecesse em si contradictoria, abraçando em uma vez adherirão á nossa causa depois de procla
theoria um systema que era desmentido pela pra- mada nossa independencia, para serem punidos
tica de suas acções; o que é absolutamente repu- como refractarios, perjuros e perturbadores da se
gnante aos principiosde boa fé, e do caracter firme gurança publica, se contravierem á sua promessa:
e franco, que· deve levar. ao fim o partido que es- todos os factos anteriores devem ficar em perpetuo
colheu. esquecimento (Apoiado.)· .

Talvez que eu mesmo lembrasse essa epocha Por esta oc~sião tenho a lembrar qu~ por duas
como a· mais notaval, e propria para marcar o mo- vezes .~e desligou Portngal .das relaçoes q_ue o
mento em que se podião obter os direitos do dda- pren~laoá Hespanha;.a l.a fOI-pela acciamaç~o de
dão pela residencia no Brazil; mas agora conheço el-rel D. Affo~so H~nrlques no Cam~o de Ourlque,
que este termo era mui l'estncto, e inadmissivel; a que se segUIo á leI iundame,?tal feIta n~s Côr:es
tanto mais que já pelo decreto de 18 de Setembro de Lamego; a 2.a pel~ el.evacao de el-~el D. Joao
do anno passado, se determinou que todo o portu- IV ao tbrono que de d~eIto Ib~perte.ncI~; e apezar
guez europeo, ou brazileiro que abraçasse osystema da ~u~rra das duas naço~s se nao eXCl.tarao ~ pro
da independencia, uzasse do laco verde, e legenda scnpçoes de Sylla e M~o: quem qUlz segmo para
como distinctivo de cidadão brazlleiro; e que aquelles Hespanba e outros ficarao em Portugal.
que a isso se não prestassem, s~hissem deste lm- O mesmo se tem praticado nas questões de suc-
perio no prefixo tempo que lhes assignalava. cessão á corôa, e noto com especi<!lidade o interre-

Esta providencia foi ampliada pela proclamação gno por mort'e deel-rei D. Fernando, quando
de S. M. o Imperador em data de 8 de Janeiro D. João I., chamado pelo povo ao throno portuguez
deste anno, e depois mais benignamente explicada disputou aposse do reino á infanta D. Beatriz, e
pelo decreto de 14 do mesmo mez, e anno, em que aos filhos de D. Ignez de Castro. Todas as nações
se determina que qualquer subdito de Portugal que em iguaes circumstancias depois de restabelecida a
vier com a intenção de se estabelecer pacificamente ordem, lancáo um véo sobre o preterito.
no nosso paiz, logo que'chegar a qualquer porto se Imitemos sua politica, e generosidade, é neces
deve apresentar á respectiva camara, e pr~star 'so- sano perdoar; esqueção para sempre essas dissen
lemne juramento de fid\)lidade á causa. do Brazil e sões, que forão filhas das circumstancias, e que
ao imperador; legislação esta que ainda não está tiverão origem em motivos dignos da maiorponde
revogada, nãó podendo por isso marcar-se o dia 12 ração. (Apoiado.) Nós formavamos uma só familia
de Outubro que lhe foi anterior, €i iria destruir um portugueza; este paiz não era nosso: elle foi pelos
direito adquirido por um principio legal. portuguezes conquistado aos indios seus habi-

Reilectindo porém sériamente sobre táo ímpor- tantas indigenas, aos quaes subjugamos por força
tante objecto, pronunciando minha.opini,ão C?l!l a de a~a~, e ae estratagemas.
maior franqueza, parece-me que serIa méUs POhtlCO, DIVidIdos agora em duas nacões, escolha cada
e coadunado á nossa situação assignalar para este um o que mais lhe convier segundo seus interesses,
fim a'data em que fosse sanccionada a nossa con- sem odios e rivalidades pessoaes, improprias de
stituição. Então podia cada um, reflectindo Das povos civilisados. Se as leis da hospitalidade nos
bases em q1Ie era fundada, adoptar nosso pacto so- obrigão a receber benignamente qualquer estr~n-.
daI, e fazer parte da familia brazileira, visto que geiro qu".l queira viver entre nós, e povoar nosso
tinha direito para esta escolha, .comtanto que· vasto territorio, com quanta mais justica }lratica
ninguem ouzasse cõntrariar nosso systema, e remos estes officios para com aquelles dê quem des
oppor-se á nossa 'independencia, porque tinha o cendemos? E' po!' estes fundamentos que eu que
passo livre para sahir deste imperio, se lhe não reria prolongar aquella epocha além do dia 12 de

·.agradasse a fórma de seu governo. Outubro de 1822, ao menos para as outras proviri-
As reflexões de meus illustres collegas são. mui cias deste imperio relativamente ao tempo que em

· dignas de attenção, e conheço quanto necessario é ~ada uma de.TIas s~ .proclamou por sua vez ~ossa
.fumar uma regra certa pela que no estado -presente lUdepende~cla politIca, expon~o.desta m~nalra, e
de causas obtenhão a qualidade de cidadão os por- com a maIOr franqueza meus mtImos sentimentos.
tuguezes residentes no Brazil.O que porém não O SR. MONTESUMA :-Quando fiz a minha emenda

· posso admittiré que se faça differença dos que pe- foi persuadido de que não devíamos marcar epocha,
garão·em arínas,ou fizeráo algumas demonstrações para deIla deduz~rmos quaes portuguezes senão

'e- esforços a favor da conservação e integridade da membros da sociedade brazileira: todavia não foi
.antigamonarchia, ,em op-posicão mcmentanea ao a-poiada; mas como ha outras emendas que se in
systema da nossá independenciâ; porque dessas ar- clinão a não determinar-se essa epocha do pro
gni~essehão reproduzir odios, cãlumnias, e males jecto, eu examinarei a questão, olhando para cada
íncaIcuIaveis (Apoiàdo:) Isso éabrlr a porta a vin- uma das emendas, e 'Verei, se preencbem os fins
ganças. particulares, 'por·precauções e inimisades que todos nós nos propomos.
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Darei graças ao Ente Supremo se .puder atinar conci!ia~o_ra, a unica justa do juramento da nossa

com a verd~de'emuma materia de tanto melindre, constltUlcaO.
econsequencia. Eu vos peço, senhores, que olheis Eu voü, senhores, expender Os meus principios á
com duplicada attenção para a doutrina do artigo este respeito. Quando o Brazil era parte da monar
em discussão: deIla nada menos resulta que de- chia portugueza, houve tempo em que seus filhos
{lidir da sorte de uma grande parte da população do vergonhosamente considerados colonos, não tinhã~
·Imperio. direitos npm patria, na accepcão caprichosa dos vi-

Senhores, que é o que queremos '? Soprar odios, sires e grão-senhor que nós governavão; esses
e rivalidades injustas? Queremos arredar de nosso monstro.s, deshonra e la?é? da human~da~e, podião
·seio· os que querem' pacificos viver comnosco, ver um homem sem dir?lt~S, sem dlgmdade e só
medrar comnosco e constituir comnosco uma s6 creado para pasto e ludIbrIO de outros homens.

-familia, um s6 imperio, debaixo das mesmas auto- C~egou.porém o tempo de cahir sobr~ elies. o justi
ridades, das mesmas leis, da mesmaconstituicão, Icelro ralO do Eterno .M0gerador dos ll'Dyenos·.
'venerando e adorando a mesma religião de nossos Acossados pelo. prImeIro ~<)s conqUlstadores d()
pais que seguimos, fallando a mesma linguagem, mU.!1d~, pe~o pohtICO gu~rrelro ~o ~eu seculo, cor
'sugeitos aos mesmos usos e costumes ?Endure- re~o a abr~g~r-se ~o melO d~s Vlchmas de sua t~
cidos, esemibarbaros pretendemos repellir da nossa raDIca admI!11.~traçao; no melO desses entes" cUJa

·'communidade aquelles que despresando o paiz que f6rJ?a só (dJZlaO eIle~) era de homem. Podiamos
os viu nascer, seus amigos, seus parentes, e demais ent~o lançar-lhes ,em rosto seus desfavores, sua ty-

:laços contrahidos, preferem viver comnosco, pre- ran,la, e toda ~serIe de males que sobre ~ós e nossos
-ferem a nossa família? Não: eu o ouso affirmar maIOres .havlao derramado; e re~eIlI~do-os, de
-por toda esta assembléa; não, tal não queremos, nosso. ~elo, dec1ara!mos a? ~un~o .mtell"o o lIvre
tal não pretendemos. . exerCIClO ~e nossos m.a~~envels dIreItos., . •

D . . l'd d' h . rt Mas nao; a senSIbIlIdade, a compalXao foral>
· , estrUlr rIva I ~ ~s, armomsar a pa e co~ o sempre as primeiras qualidades dos povos virtuosos:
todo, desvanecer I~JUStos, e consequentes odios, acção negregada foi sempre negar asylo ao hospede

:chamar ao nosso S~IO, r~ce~er com os braços .aber- desf~v~recido da sorte, bem que inimigo seja. Os
"tos aquelles que quIzerem VIver comnosco, sao as brazl1elros portanto francos e generosos acolherão
bases, em que me parece, que cada,um dos Srs. de- os foragidos' e elevado a reino mudou o Braz'l d

,.putados, e e~ geral toda a assemblea quer estabe- condicão. ' 1 e
lecer a dou~rma deste p~ragrapho. A patria era commum; o nascido no Brazil ficou

Ser-me-hla nec.es~arIo q.ue os Srs. d~putados como nascido em Portugal, e vice-versa, o nascido
·membros da ~omID1ssao exph~as~em os motIVOS que em Portugal como nascido no Brazil: todos en
fundamentar~o para a co~mlss~o este par!1g~apho. lravão nos lugares, e empregos publicos. Em ver
!'das como naose. tem feIto dao-m.e o dlr~lto de dade não era o merecimento que induzia os des
,mterp~et~r as lumm.osas, e doutas VIstas da lllustre pachos, mas o patronato, e mais vicios proprios de
comm~ss~o. Eu creIO que além. daquel,las bas~s a uma côrte tão corrompida como a de D. João VI;
.c~mmISSa? ~ntendeu que s6 deVIa consl~erar cI.da- o certo é que os portuguezes então se queixavão de
~aos brazI1el~osos portu~uezes que fizerao serViços não serem despachados, acontecendo-lhes o mesmo

_a_ causa da I?~~pendenCla,; e suppo~do que estes que aos brazileiros quando a <::ôrte residia em Por
Sao os q~e eXIstIao no Brazil até o dIa 12 de Ou- tugal, não militando todavia ácerca daquelles o
tubro (dia. memQrando. em que .finalmente s.e pro- mesmo que ácerca destes; pois que Portugal ficou
clamou aI~dependencJa abso!uta do, Impeno ~om sempre com os tribunaes maiores, com uma regen-

·a accla~açao ~e S. M. ~mpenal) aSSIm se explicou cia, com amplas, e mui amplas attribuições etc. etc.
no ar~Ig_o. Vejamos pOIS se se consegue o fim da Proclamada a nossa independencia, perNuntarei
commIssao. quaes são os cidadãos brazileil'os'! Tão só~ente os

Eu já mostrei que o facto da residencia não é nascidos nelle? Ou em geral os nascidos no BraziJ,
sufficiente para marcar qual foi, ou é o portuguez e portuguezes que esposarem a causa da independne
amigo do Brazil, qual o portuguez que quer entrar cia e do imperio? Certamente. E como se ha de

-na nossa familia; pois que muitos vivem comnosco, fazer esta distincção sem oITender os principios de
e gosão dos nossos empregos publicos, têm até justiça, e geral utilidade? Pela clausula da residen
lacosde parentesco comnosco, e todavia não podem cia até o dia 12 de Outubro ? Ou pelo juramento,
:ver-nos livres, emancipados, e nação independente. da constituição? .
- Seus coracões bafejados p!:llo pestilento monstro Pelojuramento, senhores, é tão celebre aqu~lia
da servilidaae, enfunados.por caprichosa ambição, claus}lla, quanto nós por eH.a suppomos aquIHo
não podem 'esquecer-se dos antigos tempos de mes- que e mell~s pr.ovavel, ~ menos nat~al: Os, portu
-quinba e preter-natural recolonisação: querem ver g?eze.saquI r~Sl?entes tem todo o dIreIt? a serem
-em nós o que não duvidão seja condição propria cIdad!i0~ brazl1eJr~s; mas dev~ s~r-lbes Igualmente
}leio que respeita ao exercicio livre dos direitos, permltt~d? renunCIarem este dlfelt~, ecollservarem
com que a natureza prendou o genero p.uman,o. Em os adqumdos no lugar do seu naSCImento, voltando
tal caso como affirmaremos que cidadãos brazileiros para elIe.. '. ' : . _ .
's~o to'dos OS'port\l.guezes residentes no :Brazil até o, ,Se elIes qUlzerem aqUl ficar,.e ser mdadaos braZI
:<ita 12 de Outubro de 1822? E se devemos curvar-nos ·leIros antes do que portuguezes, nenhum favor, lhes
aosprincipiosde umasã politica, para não.exacerbar- n.ós fazemos em assim decr~larmos;.e nenhumainju.
'.mos odios, e sim· promovermos· a tão necessaria rIa nos fazeI!! el~es s~ se qUIzerem Ir,embora.. Del
:reconciliação ao passo que não desconvenhamos xemos-lhes InteIra liberdade. . ;
'dos principios de justiça, prudencia e dignidade na- ' Além disto, quem aIDrniará, sem ser taxado de
cional, é mais que evidente que tal clausula se não inconsideração, que em Portugal, e fórade Portugal
{leve 'assignar, e sim ao contrario'supprimir-'se, em'os paizes'estrangeiros não existem muitos por
adoptando-se a unica 'propria, a uuica politica e tuguezes,' que t~ndoos 'mesmos direitos de -pairia
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c~mmum .~e acabei de expôr; preferiráõ ser cida- nestas provincias era tão !n'ande, que pO" si ~
daos brazileu:~s, a portuguezes '! li serão . estes por tivesse podido snffoear o grito da mdepe~den~
vent!lra ~onS1üerados estrange~s,_para .se verem dado por outros cidadãos naturaes do Brazil 't E não
s~eltos as fo:mulas de naturalisaçao't Declaramos podendo o illustre deputado responder aifirmativa
nos. -por. venuura guerra ao~ "20rtuguez~ nossos mente, fica endan.te que os culpados não devem ser
amIgos, ou ao governo t}'!aD1CO ae Portugal? Ápa- 56 portuguez~, mas tamb9m hraziIeiros' eznfim
~aremos em noss~ ~emona os laços de parentesco, deve ser a maioria da provincia, porque'só esta
lin~uagem, e. rehglao? Sen?0res, guerr;a,. g~erra a poderia t~r de sua parte a força para contar com
maIS eI!-carmçada, .e conslstent;e aos InlIDlgo~ de o hom ento do seu partido~
nossa IDdependencla~onarchico-represeD~atIva: E quererá o illustre depútado que revornemos
guerz:a a tudo que um. aplce nos prete~der deslisar da para aquellas provincias o § lo deste arti"o "
carreIra honrosa .da nova cath?gorxa, a qu~ nos approvado, isto é, que são cidadãos todos os b:raá~
elevou o nC!sso brlO, coragem e virtuoso patrIOtismo, leiros residentes e nascidos no lmperio'! Quererá o
e a~or dalib~dade.. illustre d~pu~do ver banidas dos fóros de cidade

Nada de umao com Portugalamdaconfederalmente tres provmClas, ou ao menos a maioria dellas '?
nada das suas instituicões: nada de outra successão Quererã que descarreguemos sobre aquelles povos
que n~o seja a do Senhor D. Pedro de Ãlcantar~; o azourrague po~itico das devassas, para podermos
mas naO declaremos guerra aos homens; ao contrano entrar no conhecxmento de quaes forão os que se
acolhamos aquelles que quizerem viver comnosco; oppusex:~o, 9:uaes os que pedirão armas, quaes os
augmentemos a nossa população, e não abandonemos q~e anxiliarao taes pretenções? Que males, senhores
a classe mais rica, mais trabalhadora, que falla com nao antolho 'to Eu chamaria, se lá estivesse, des~
nosco a mesma linguagem etc. etc. gr~çado,aziago, fatidico o negro dia em que accla-

Não é DIsto que consiste a sustentacáo da inde- mamos a causa do Brazil.
pendencia, e integridade do Imperio: Finalmente, Em .vez de ser applaudido como fausto no juizo da
senhores, de duas cousa~ uma; ou não admittamos posteZ:ldade, nefasto, e ~orioroso o praguejarião.
em o nosso pacto socIal os portuguezes, e s6 D~~axs, senho~es, é preCISO ter como de evidente
entrem neUe os natllraes do Brazil, sendo tudo o utlh~ade a pratica geral das nações que se regenerão
mais estrangeiro; ou não estreitemos a porta do c?b~lndo de salutar balsamo as chagas abertas pelo;
grande edificio politico. O meio termo em taes casos dISSIdentes.
é mais perigoso que os extremos. A amnistia, senhores, além de ser uma medida

Quem não vê que muitos portuguezes admittidos ~conse~adapelaprudencia, dictada pela humanidade
pelo artigo, a cidadãos brazileiros, de força devem e (permItta-se-me dize-lo) abonada pela justica. S~
ter em Portugal pais, irmãos, e-affins, que desejaráõ a ra~ão foi dada ao homem para guia de suas ãccões
se~ujr a causa adoptada por seus filhos, irmãos, e é eVIdente, que elIe não p6de ser responsavel pelo~
amns? E que mal ao .estad? brazilico "pó.de resultar actos C}ue, de .natllr!3Za dubios e inc~rtos, _ou cuja
de receber em seu sero maIS aqueUes CIdadãos que morallda.de nao .est:.a claramente ~efinIda, Sao filhos
nenhum damno fizerâo talvez ao Brazil? Se estes da p~oprra conVlcçao. A assemblea portanto obraria
pódem voltar-sI! inimigos do estado; porque não o preCIpItadamente, obraria com injustica, se sanccio
poderáõ os de que falIa o artigo? nas.s~ já em um artigo constitucional· a degradacão

Se não convém encher o Brazil de portuguezes; politlcadaquelles portuguezes, e brazileiros. Permit
como convém declarar cidadãos brazilelros os portu- ta-me, Sr. presidente, trazer á consideração da
guezes residentes no Imperioaté o dia 12 de Outubro, assembléa uma ~bservaçãoque agoramesmo concebo.
muitos dos quaes forão encarniçados, ou disfarçados É d!1 pr~nde llolltica aprender no livro da experiencia
inimigos do Brazil? E como geralmente decretamos a d~~gIr a nao do estado, no calor das tempestades
cidadãos brazileiros todos os naturaes do Brazil, polItIcas. .
muitos dos quaes fizerão guerra á nossa indepen- Olhemos ~ara a. Amedea do sul, e vejamos sus
denciacom a penna; ecoma espada? Ah! Senhores, tentar-se alhMorilo com quatro ~oldadosque trouxe
bem certo é o principio de argumentação, que o que da Hespanba, por esp~ço. de maIS de doze annos,
muito prova nada prova. sem 50 cco,-:~os pec\lDJ.anos., de gente, ou algmD

Se pois aassembléa tem conhecido as difficuldades o utr~. Senao por ventura lIDmortaes os seus solda
e riscos, os damnos e deterioramento que soffrerá o dos, mema?-stos os seus cofres? Não. Não tinha
interesse publico ·se decretarmos que não entrem gente.o partJ.~o, que su~tentava a independencia da
em o nosso pacto social portuguezes,. é eyide~te Amerl~~? TInha. Pgrem a guerra tOrJ?ou.;.se gue~
que não convém clausula alguma de resldencla e SIm extermmadora,e então a classe e:x:term1Dad~ obedl
a maior amplitude; aquella por injusta pois eonfun- ente ao sag~adQ dever da conservaçã.o,reagIo, e não
de bons'com máos talvez favorecendo estes e obrando poupou melO algum para conseguI-lo. Venceu o
contra aquelles, ~ por impolilica e perigosa: esta partido nacional; foi victoriosa a razão, ~ a )lUi:nan~
como fundada em justica, filha da ordem, e origem da~e; mas. com custo, e grandes sac.rificlOs; prl
da grandeza e prosperidade nacional. melro mUlto sangue se derramou, mUlto gemeu a

Agora, senhores, direi duas palavras sobre a natureza. .. .
emenda do Sr. Carneiro da Cunha. Quer o Sr. de- Ora as pro:vmcIas apontadas pelo nobre .deputad()
putado quesejão excluidos de cidadãos brazileiros ainda senão ligarão; as nossas deliberações correm
os portuguezes, que nas provincias do Maranhão,. por toda a parte; e qual.será a. conducta ~aquelles
Pará, .Rio-Negro, depois de chegar lá a noticia da POyos, lendo ~ma tal. dehberaçao? Quererão a. pa~ 't
independencia do Brazil, continuárão a sustentar Prompve:-Ia-hao, umndo-se ã .causa das ~rOVlnC!as
a causa de Portugal; e que igualmente o sejão os que_tem 1~ -prQcla~ado ~u~ ~ndependencla? N~o.
brazileiros que forão pedir tropas á Portugal para Serao maIS encarnIçados inImIgOS do que o tem SIdo
embaraçarem tão heroico procedimento. até agora..· .

Apenas ouvi estaemen da se me sugerio perguntar Se até hoje poderão abafar o grito da indepen-
ao· illustre deputado: se o numero de portuguezes dencia, como diz o illustre deputado, daqui em
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diante mais se esforcaráõ para extingui-lo de todo. fedificiodanossaindependencia,quehadesertambem
Accresce mais que - os mesmos indifferentes até i o da nossa felicidade•

. a."oora, receosos. de_ sere~ jlllgados criminoso;;~I O SR. ..:\.u:xCAR: - Ainda uma 'ez. me -lev;mto
receos~s ~.a~plica~o dalel deSolon,. augmen~o para sustentar a minha emenda. Eu creio, como
o partido lDlIDlgo. Eis as consequen~!asque poaem já outra Tez dis..-:e, que nós neste membro do arli"'o
resultar da emenda do Sr. CarneIrO da Çunha_,' nada mais queremos fazer do que explicar qn~
Voto contra e.lla. I~ente o faço a respeIto da sã~ ao pres.ente .os membros da scciedade brazi
do Sr. Lopes Gama <I: q~ã;l offereço uma emenda. letra; se isto e assim,; eu penso que a minha
_Coheren~ com os pnnclp~os expostos .oto contra emenda abrange rodo quanto a razão manda que
as demaIS emendas, que nao 'pxeen~em o !im que \ seja cidadão hraziIeiro. :Examinemos· pois a ma
?o~ pl.:0pomos. A ~o. Sr.. VerguelI'O expoe uma I teria. Quem pede a razão que sejão cidadãos
ldea <!Igna de atteI!çao, pOIS que .ersa ;obre os que brazileiros? Vamos por parte~: eusupponho, que é
pe~o .,:oluntaname!lte em arm_a5 contra o tal o filho do Brazil, que esta.a aqui quando se
Brazll, e a mdependenCla se ~p~userao d~carada- declarou a independencia, e que não se 0PPõz a
mente. Eu .~to a ra.o~ desta ld~, I;I1as nao a reco- ella, não se auzentou. e adberio: da mesma fórma
nheço propna.de artlg0 constiluClona!, além ~e Ié cidadão brazileiro ó filho de Portugal. que prati
estar .persuadl~o que .•amos com ella abnr cou o mesmo: tambem o é o filho de Portugal ou
porta a. clllummas. Que~ V. F.;r. mandar bus- do Brazil domiciliado aqui, mas que não se °aebanca:: a. mID~a emenda que e concebida nos termos presente no tempo da declaração da independencia,
seowntes . e que comtudo .oItou em tempo, ou Olle ainda

« Pro{lo~ho que da emenda do _Sr. !-opes Gama hoje por lá-;;e conserra com licença do go\-erno do
se suppnmao as pala'..-ras que marca~ a epoeba de 12 Brazil, a quem elle reconhece: creio que tambem são
de Outubre de 1822. (sal~'a a ~dacçao.) - O depu- cidadãos brazileiros todos os homens livres, nascidos
tado 111cmtesuma.» -FOI apOlada. na costa d'Africa, na India, e nas mais partes que

O S1\. Dus: - Eu terei muita satisfacão se forma,ão a monarchia portugueza, residentes no
passar esta emenda, porque concilia a paz e- tran- Brazil na épocha da sua independencia, e que não se
quillidade com a Justiça da nossa causa. Seria oppuserão a el1a; finalmente tudo quanto dantes
conveniente que se marcasse uma épocha anterior á ÍormaH a parte da sociedade portugueza, domici
que tenho ou.vido ass~gn~ para ~iS?nguir ?S que liada no Brazil... quando ~te se declaro~ indepen
merecem o tItulo de cldadaos brazl1crros. MUItos no dente, e que nao se opptlz, antes adbeno, e usou
ultimo extremo adherirão á nossa causa, mas deisa- do signal caracteristico de adhesão, como o laco
rão a suspeita de o fazerem por atemorisados de um nacional, é cidadão brazileiro: tudo isto póis
proximo fu.turo que C!S ameaça.a de g~vissimos p",là compre~e!!dido na ~menda. Se alguma co.u..c:a.
males, e nao por \"cncldos em seus cora~oes; \.aes falIa pre...cmr e a respelto de algum estran[erro,
homens não merecem conseguir nada dél. !rJagnani- que por "eutura esti.esse naturalisado no ID"azil
midade brazileira, sempre benigna, na Terdade, antes de sua independencia; mas eu creio, que
para com os mesmos que destroça em combate, esta hypothese não é realisada. Eu peço pois a esta
mas circumspecta para com aquelles que regularão augusta assembléa, que medite bem na emenda,
o. seu procedime!1to pela~ circ1!mstancias da sua qu~ achará nena c0!:lprehendidos t?dos_os que.a
Sltuacão. Isto nao é so relatl'O aos europeos, razao pede, que selao reputados cldadaos brazl
pois por' uma fatalidade não esperada houverão leiros.
taml?em bra~ileiros degenE;,rados que ii2erão o O Sr. LOPES G.wA: -Como me parece que se
mesmo; e nao._ posso . c~nVlr em qlfe tan.to ~ns trata de votar requeiro que se chamem os Srs. depu
como outros sepo.ad.mlttIdo~~o %remlO de cldadaos tados que estão fóra da sala; não me parece regu
par,: gosarem dIreItos PI.:1\ atIVOS d~s am~n~s lar que appareça na acta a materia vencida, por
da Justa causa da nossa mdependencla e liber- ex.emplo por 26 "Votos tendo-se aberto a sessão
dade. .. com 60 ~u 70. ,.

Não me opponho a que sejamos hberaes ao ponto . . .
de os deixar gosar da protecção das leis; e eu já . Julgou-se afi~al a materIa discutIda, e o Sr. pre-
mostrei meus sentimentos a este respeito quando se sIdente propôz .
tratou de amnistia nesta assembléa, pois approvava 1.0 Se o paragrapho passava como estava.-
que se perdoasse aos arrependidos; mas nem por Venceu-se que não. .
isso concordarei agora em que se lhe dê a posse 2." Se passava.a emenda do Sr. Lopes Gama.
dos direitos de cidadão; assim como naqueUa -Venceu-se que SIm.
occasião tambem não votaria para amnistiar a _3." Se passava alterada pela sub emendado
pertinacia e or"'ulho porque se a miseria e desdita Sr. Montesuma.-Venceu-se que não.
excitão comp~ão e indulgenci~, ~ obstinação e .4.° Se a ~Jl!.enda do ~r. ~~encar ficava preju
orgulho desafião o. offendido a vmgança; ou a dlc~da.-DecldlO-se que SIm, e Igualmente todas as
redum os aggressores á impossibilidade de couti- mals. .
nuarem seus attentados. - Passou-se ao § 3° do mesmo art. 5" concebido

A nacão brazileira offerece commodos a todos os nestes terII10S ::
que .lhê não. são suspeitos como os que tomãrão ° .... .
armas pelo partido oppressor, porque estes bem é. ~ 3. Os fi~os de p~s brazilerros naSCIdos .eJ:!l
de suppõr que conservem odios em seus corações; ~aIZes estran~erros, que Vlerem estabelecerdomlcI
e se ficão entre nós serão nossos inimigos domes- lia no ImperlO. »
ticos, cem vezes mais terriveis que os externos. . O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eti não posso
Ponderando estas razões, acho muijudiciosaa emenda approvar de maneira alguma este paragrapho ; não
do Sr. Vergueiro, pela justa distinccãoque marca admitto tão grande restricção.. Porque· o pai es~
entre os fementidos que se arrojárãó a derramar o fóra não ha no filho culpa para deixar de ser brazi
nosso sangue, e os que nos ajudárão a levantar i> 'leiro, se não vier estabelecer-se no Imperio;é:pre-



-cisO~qUe se declare que o éqner -renha -qúer não 1. -o SR. JhNI:UQllES DE~ :-Não me pa...-ace
~a. Póde estar oectl~do .:.~ ak,üül ~~. ()~ j ~e convenha a ind.~çã.o; a~tes a jn~ desnecessa
por-out:.""O qualquermotív(l _rora do Impeno. e 50 j :rm.-e talvez contraria ao re.:,"lIllento. Os deputados
~IqUe não veio _pata \) lmlzil. não deve ~erder os j que -não assistem á discussão são dispensados de
aireitos de cidadão brazileiro_ Eu não seI. que em. j 'Vota:r; e portanto cll.ama-Ios para 'Votar é ir contra o
na~o alc"UlIla se percão-assim.ta~ direitos; o:filho i dete:rininado n~ re"oimento. - -
domglez,~on~enaseer. ~ m~lez; o filho do l () SR. Fa.\.NÇ,\ :'-Eu entendo que deve accrescen
fzancez~19naes~c!as e fra!1cez ; e pela ~ ta'r-se que se insirão na acta os nomes dos que não
mesma razao oIDho dob~~.na~do.emqual- j vierem sendo chamados; só assimse poTá isw no pé
qU~r~ _ha d~ serbrazileu:o: Nao seI de. qu~ Jem que deve estar.
,1lnI!ClpIOS se denvou es~ doutrma; para m!m. e I O SR. ÀLE.....C.\R :-E eu perguntO se não ha ~au
U!teuameDte ~oya; 7~o que a e.açao_ brazila."aIma ~eepção; pClI'que é. permittido sabir um de:pu
nao se de.e distingm.r msto das ma~ naçoes.. • • . • • tado para ir por exemplo a uma.commissão. e pôde
•-: •••: - •..• - -. -••••• , ••• ,. - • : •••• " •••••••••• jlã demorar-1e. Alêm b está decidido que não
Póde 1'. Ex. '!1anaar buscar a minha emenda que é I deve .otar aquelle <role não assistio á discussão. logo
do theor se.:,"1llnte: . . . . Ié desnecessario chamar-se para votar.

li: 9s filhos de pars brazil~ em.qualquer parte 1 O SR. CAR.~mo :-Eu creio. que nào se trata. dos
nasodos.-.4.lbuqU~que. ~FOl apoIada. . I senhores que vão para as commissões ou para qual-

O SR. M.\U,:-~ada direi sobre a ma~rIa q~e iquer outra cousa neeessaria; falIa-se dos que saem
está em- discuS-"ào; o que pretendo propôr e a umao l para ir lá para dentro, e que por lá ficão. e que
deste $ 3" com o §4°, porq~e m~ parece que .a dou,": I muitas vezes ainda sendo chamados não vêrrf. Isto
~.~ de ambos'!iea melhor mclUlda em ~I?_so; e ate não me parece que seja bem feito. e até faz suppõr
direr que não veJo fun~amento para a dIVIsa0. OlI'e- que se está a~~e má vontad.e; eu confesso que
reço a esse fim a segUInte emenda: me tem esean do esta prauca.

« Proponho a reuni~o destes do~s paragr~phos. O Sa, ALE:SCAn :-Todos se dizem escandalisa·
« Os nascidos em parzes es~gelro~ de paIS bra- dos; mas todos vão dar o seu {lasseio lã fóra. E' do

zileiros que estiverem em SeI'Vl.ÇQ ~a naçao; eos filhos brio de cada um quando sal) voltar logo.•• (Um Sr.
dos que não estiverem neste servIço. $e VIerem esta: deputado o interrompeu) estou falIando, quando eu
beleC('.r domicilio nO Imperio. - Jfaia. li - FOl acabar então faliará; digo que ti do brio de cada um
apoiada. voltar logo e não se demorar; mas que lambem é

O Sn. PaEsIDE.-'L'E declarou adiada a discussão admiravel que se agoniem tanto com isto os illustres
por estar che~da a hora da leitura das indica- preopinantes quando todos commettem esta mesma
cões. c falta. Para satisfaze-los o melhor seria prohibir-se
- O SR. LOPESG.UL\: - Sr. presidente. eu estou _a todos o sabir ~a ses..~~, e entào veriamos ~uem
nersuadido de que estaassembléa quando deliberou a~urava;. m~ se ~sto se nno p6de. f~er. porque e pre-
ser preciso o numero de 52 deputados para as sua~ CIS~ sahlt nao sI:? pa~ as commlssoes, mas a~é par:
sessões nào qniz com isto dizer que concorrendo a satIsfazer necessldad~ corporaes. para que sao ta~
chamada um maior numero nOS conteotassemos ~s ~paros? Eu crelO, senbores, que o que convem
com uma maioria de 26 votos para o vencimento e dell:ar de estar a perder tempo com bagatelas;
das materias discutidas; pois sendo a assembléa faça cad3: u~ quanto puder para desempenhar as
actualmente composta de 80 membros ~oder- su~s obngaçoes. porque com fallas nada se apro
se-ha ler uma acta que diga-precedeu-se á ~nama- velta.

o da e acharão-sepresentessetenta e tantos Srs. ~epl1- O S~. LOPES G.UiA :-Como autor ~a.i~dicação
-tados ;-e quem ler uma semelhante acta; _e vrrque exporeI os fundamentos que me determlDa~ao a pro
al!!Üma materia foi "vencida na mesma sessao por Z7 po-la Tenho observado vencerem-se aquI algulllas
'Votos, sem saber á raZão porque um tal numero se materias estando fóra parte dos Srs. deputados, os
tornou a maioria dos setenta e tantos preseIites, quaes, entrando depois, tem suscitado duvidas, como

- llersuadir-se-haqueavotácão'nãOfoi exacta, ou que já aconteceu com o projecto -de lei do Sr. Pereira da
preenchido o numero de 52'deputados ficão isentos Cunha; e não houve enl.ào pequeno debate para se
-de assistir ás .otacóes os que "excederem este decidir se deveria'proceder-se a segunda votação.
numero, apezar de te'rem co~parecido. ~ara re~o- Este e outros.inc01?-ve!Üe~tes ficão acautelados sefôr
ver duvidas que sobre tal: obJecto se possao suscItar adoptada a mmha mdicaçao.
eu quero que todas a~ vezes 'I?e se houver d~ proce- .Disse um Sr. deputado que quando se procede â
der a qualquer votaçao. manmeem materIas con- votacão sempre são chamados "os Srs. deputados que
stitucionaes,. sejão :presentestodos os Srs. deputados têm Sahido ; e com etreito muitas vezes assim acon-

-<que corresponderem á chamada,'~a o que offereço tece: mas é para o fim de se preencher o numero
uma.indicacã.o-que passo a ma!1dll.r a mesa; e peço de 52 a que o illustre preopinante chama bastante
que seja discuLida com urgencla para boa ordem dos para ~e votar, e a que eu chamo o numero indis-
llOSSOS trabalhos. pensavel para haver sessão, porque não posso acbar

« INDICAÇÃO razão para não assistirem às votações todos os Srs.
-" . deputados que se achárão presentes na abertura da

«.. :Proponho qUe 'nas votaçõ~ -para o venCImento sessão. Conclú.G' pois que .a. minha indicação deve .
-~e materias'constitucionaes seJaochamados todos os

Srs. deputados com que se abrirem as sessões, salvo pa~sar tal qual foi proposta. -
os queto;n p.ermissão dC? SI:. presidente se.houve-!ulgando,:,:se a materia discutida propoz o Sr. pre
rem retirado.-:-O deputado,-L9pes-Gama.J) sidimte se "aasseIÍlbléa appI'ovava a indicação.-

- _ O-SR. PR:ESlDENTR:propoz'a urgeacia.requerida,; e Venceu-se que sim, ",.
-:sendo'-esta"apoiàda e-vencida- iez'-'Se"a 2"leitura-da O SR. 'HENRlQÚÉSDE REzENDE:-Eu :ainda éstou
--indicação. - que o chamamentoê desnecessario"porque o Sr. de-
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putado que não assiste á discussão é dispensado de
votar; masjulgo imnorlaIlte que a nação saiba que
nos interessamos nôs seus n~""Ocios; epor isso bom é
que,se declare nas actas o numero de votos que hou
ve a favor de qualquer materia e o que houve con
tra, porque as actas imprimem-se, e ap,Parecem
esses vencimentos assim declarados: isto e pratica
de muitas as...~mbléas. Eu mando á mesa a minha

« EmlCA!:.Ã.O
li: Proponho que na acta se declare os votos pelos

quaes se vencem as matarias, e os votos contra o
que se vence.-Henriques de Re::ende. II

Oillustre autor da indica~.ão requereu a urgencia,
e tendo sido apoiaJa entrou em discussão se era ur
gente.

O SR. CA.R."i&lRO:-Eu creio que com isto em vez
de nos adiantarmos, nos at.razamos perdendo tem
po, porque é necessario cada vez que se vot:l. estar
contando, o que leva tempo, e retarda o andamento
dos negocios, além de me parecer inteiramente des
necessario.

. O SR. H&.~R1QUES DE REzENDE :-Nito é sempre
desnccessario, como diz o nobro preopinante; mui
tas vezes eu tenho ouvido aqw dizer que a materia
está vencida sem se vêr com certeza que oestá, por
que alguns Srs. deputados mal se levantão tornão a
assentar-se o não sei que não convenha evitarem-se
estes enganos, contando-se os votos.

O SR. CA.R~"E1RO DE C.u1Pos: - Não duvido que
alguma vez tenha havido engano, mas muitas não
senhor, nem em objectos de importancia; nestes é
sempre mui escrupulosa a assembléa, e â menor
duvfda tem sempre mandado contar os votc~> e
feito levantar os que estavão assentados para yerifi
car o vencimento; só emmaterias insignificar.tes po
derá ter acontecido, e rara vez, o que aponta o no
bre .deputado; ora se admittirmos essa CO!l~eDl
muito nos demoraremos, quando bem basta Já o
tempo <I.ue gastaremos COI!l as duas discussões da
constitwção. Eu não digo que nunca se contem;
muitas vezes ha de ser preciso; mas em toda e qual
quer materia ac~o sup~rtluo; algumas se depatem
aqui que nem discussao merecem quanto !o.als esse
exame escrupuloso de votos, que s6 serVlrla para
demoras.

O SR. LOPES GAnA: - Julgo desnecessaria esta
indicação, porque a sua materia é justamente o que
determina o regimento, quando diz que se contem
.os votos todas. as vezes que algum Sr. deputado
assim o exigir; nem sei para que se ha de escrever
na acta o numero de votos com que fôr vencida uma
materia lluando este numero deve ser metade e mais
um dos Srs. deputados presentes, na conformidade
da minha indicação que foi vencida.

O SR. PRESIDENTE, por ninguem mais pedir a
palavra, propoz a urgencia; e decidindo-se que a
não hatia na· indicação, ficou esta para entrar na
ordem regular dos trabalhos.

O SR. ARAu;ro VIANNA:-Sr. presidente,ell tenho
a iazer uma proposta da commissão de redacção do
Diario, <I.ue reputo urgente, e como tal espero que
seja conslderada por esta assembléa. Tem por obje
cto a nomeação de um novo redactor. Peço licença
para a ler, e desde jã requeiro a urgencia.

« PROPOSTA
« O actual redactor do Diario da Assembléa re

presenta, que não póde continuar neste trabalho por

falta de saude : ao que attendendo a commissão; e
considerando ~almente, que um só redactor não
basta para a slmultanea publicação das sessões pre
sentes, e preteritas, como ultimamente resolveu a
assembléa:: considerando outrosim, que o actual re
dactor, ainda que não tl0ssa com ambos os traba
lhos, p6de comtudo adlantar as sessões atrazadas,
por ser esta publicação. como menos urgente, com
pativel com o estado da sua saude :

a Prollõe lo Para novo redactora Eustaquio Adol
pho de Mello e Mattos.

a: 2.o Que o actual redactor continue a publicar as
sessões atrazadas até se concluírem.

a Paço da assembléa, 27 de Setembro de 1823.
Candido Jose de Araujo Vianna.-Antonio Goncal-
11es Gomide. II •

Proposta a urgencia, e sendo esta apoiada e ven
cida, fez-se a 2~ leitura, e entrou em discussão.

O SR. FRANC.\. :-0 actual redactor foi provido s6
interinamente: porque é o oficial-maior da secreta
ria de estado dos negocios do Imperio; offereceu
se para servir emquanto se não nomeasse um de
propriodade ; mas como a assembléa resolveu ha
pouco que ao mesmo tempo que se imprimissl!m as
sessões atrazadas, se pubhcassem as dos debates da
constituição, fazendo-se para isso um volume sepa
fado, é mdispensavel conservar o intorino até que
conclúa aquellas, apezar de so nomear outro para
redigir estas, tendo ambos igual ordenado porque ()
trabalho é igual.

O SR. C.\RNEIRO DE C.\MPos: - Sr. presidente:
eu não acho que o mal nasea de termos um s6 re
daclor; todo ene provém da incapacidade dos ta
chigraphos; so estes fossem bons teriamos o Diario
em dia sem precisão de dous redactores; o actual
bastava para o desempenho do trabalho; mas visto
que é preciso outro não me opponho a isso; ainda
que me parece que com este mesmo remedio se
não clU"a o mal, porque elle nasce, como já disse,
dos tachigraphos que não pres~o para nada, e que
quasi tanto serve tel-os como não.

Não é possivel vencer-se a tempo o trabalho da
redacção, porque as notas que elles escrevem nin
guem entende; é preciso estar a adivinhar por esta
ou aquella expressão o que pouco mais ou menos
se disse, e arranjar com estes poucos dados o dis
curso; ora isto leva um tempo immenso, e o Dia
rio vai-se atrazando cnàa vez mais.

Ha tempos me deu o redactor uma falla minha
escripta por elles para eu ver se a entendia; era
relativa a sociedades secretas; e eu s6 pôde colligir
de toda elIa que tinha considerado a materia do de
bate pelo lado da religião, e nada mais; de sorte
que tornei a entregar-lh'a e disse-lhe que não me
lembrando o que falIára, nem podendo da tal nota
tirar idéa alguma. declarasse elIe s6mente em geral
que eu discorrera sobre a materia.

Nos dias proximos ás sessões em que se tem fal
lado, ainda com a memoria fresca p6de lembrar al
guma cousa que se disse; mas sendo passados me
zes, é impossivel; ora se isto succede ao proprio
autor da falIa como ba de poder o redactor arranjar
os discursos? Melhor do que elles trabalha um Cll
doso francez que em uma dessas tribunas tem ti
rado differentes fallas com os nossos caracteres vul
gares; outro dia me mostrou uma muito boa, pois
nada lhe faltava. do essencial; e eu seria de voto
que o aproveítassemos, pois valem. mais os seus
resumos do que a escripta dos tachi~rapbos.

50
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Agora quanto ao redactor proposto, venha já <{na

o não podemos dispensar; mas oactual é precIso
conserval-o até chegar ás sessões da consti&uicão.
O outro que vier precisa fazer o mesmo que 'esta
faz; conversar com os deputados, consultar com
elles as fallas, e arranja-las pelas noções assim te
ctificadas; aliás não dirâ nada, ou dirá o que nós
não dissemos, Pelo que pertence ao ordenado, es
tou pelo voto do nobre preopinante; vença o mes
mo que o actual se ror capaz de desempenhar o
trabalho. (O tachigrapho declarou não ter podido
escrever mais por ter chocado muito o seu amor
proprio o discurso do nobre depntado.)

O SR. PRESIDENTE consultou a assembléa sobre a
proposta, e foi approvada.

O SR. COST,\ BA.RROS :-Como a hora de levantar
a sessão estâ chegada. eu requeiro que se me conce
da a permissão de ler dous pareceres da commis
são de marinha o guerra. porque é urgente a sua
materia. principalmente de um delles.

J?ecidio--se que assim o fizesse; e leu os seguintes
pareceres:

PRWEIRO

(t A commissão de marinha e guerra, considerando
li urgcncia quo ha do se mudarem 05 actuaes uni
formos. do quo estão uSllndo difTcrentes classes de
omciaes do l'xl'rcito do Rrazil. por serem ainda os
mesmos dos do exercito do Portugal. e attcndendo a
ter já o govIlrno mandado lazer o projecto para esta
mudança. como foi communicndo nesta assombléa
pelo mmistro o secretario do estado dos negocios da
guerra em aviso de 20 do corrente: é do parecer
quo se autoriso o governo para 50 pôr em execução
O sobredito projocto.

(f Paco da assembléa. 26 de Setembro de 1823.
Peàro ·José da. Costa Barros.-José ArotlChe de To
Ieda Rendon.-João GO'lIles da Silveira Mend~.
-Manoel Jacintho Nogueira da Gama.-Manoel
Ferreira de Araujo Guima1'ães.-Foi approvado.

SEGUNDO

tt A commissão de marinha e guerra vendo os cer
tificados que lhe forão remettidos por indiea~o do
illustre deputado o Sr. Montesuma. a respeito da
admissão de officiaes lusitanos vindos da. Bahia aos
corpos do exercito nacionàl: é de parecer que se
omcie ao governo para este informar sobre os mo
tivos que o determinarão a obrar daquella maneira.

a Paco da assembléa, em 26 de Setembro de 1823.
-Pedio Jose da. COSÚl. Barros.-José Aromn.e de
Toledo Rendon.-João Gomes da Silveira Mer-donca.
-Manoel Jacintho Nogueira da Gama.-Manoel
FerTeira de ATauio GiLimarães. )l-Foi approvado.

O SR., PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
1.o Os additamentos á tabella das leis que estavão
adiados: 2.0 O projecto de constituição.

Levanton-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Lui:::
José de Carvalho e Mello, secretario.

Sessão . em g,: de Setembro de t.8!1!:3

PRESIDENCIA. no SR. BARÃO DE SANTO AMARO

Reunidos os Srs~ deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 71,
faltando .com causa os Srs. Andrada Machado, Ro-

drigues Velioso, Martins Bastos• .A:ranjo Gondim.
Fiheiro de Rezende, Andrada e Silva, Marianno
de ~uquerque, e Nogueira da Gama, e sem causa
os 81:$. Rodrigues de Carvalho,e Pedreira do Couto.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão. e
lida a aeta da antecedente foi approvada.

O Sa. SECRETARIO MACIEL DA· COSTA leu os se
~tes ~fficios do ministro d'estado dos negocios
doimpeno: .

« Illm.. e Eun. Sr.-De ordem de Sua Magestade
o Imperador remetto a V.. Ex., para ser presente
na assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brazil, o offieio incluso, de 25 de
Agosto pronmo passado, em que o governo pro
visorio da provincia de Santa-eatharina. em cum
primento das ordens, que pela secretaria de estado
aos negocios do Imperio 1he forão expedidas por
portaria de 11 de Jullio antecedente, informa sobre
o estado actual dos estabelecimentos do ensino
publico naqueUa provincia. Deus guarde a V. Ex.
Palacio do ~io de Janeiro, em 26 de Setembro de
1823.- José Joaqttim Carneiro de Campos.- Sr.
João Severianno Ma.ciel da CostaD.-Foiremettido
á commissão àe instrueção publica.

I{ rum. e Exm. Sr.-Sull M'!gestade o Imperador
me ordena que remetta a V. Ex. para ser presente
na assembléa geral constituinte e legi~Iativa do
Imperio do Brazil, a representação inclusa, em que
os habitantes do nUlunl, e freguezia de Pouso
Alegre, comarca do Rio das Mortes. da província de
Minas Geraes, expondo as cireumstancias vantajosas
de todo aquelle dístticto, pedem q,ue seja elevado
á cathegoria de viUa, com a denomlDação e limites
que rnencionão, visto pertencer o objecto da men
cionada representaçãQ ao conhecimento e deli
beracão da mesma augusta assembléa. Deus guarde
li. v: Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Se
tembro de 1823.-1osé Joa.quim Carnei'1'o de
Campos.-Sr. João Severianno Maciel da Costa».
Foi remettido ás commissões reunidas de legislação
e estatistiCtl.

« nIni. e Exm. 5r.- Havendo a camara da villa
de S. João da Palma. cabeça da comarca de S. João
das Duas-Barras, representado á Sua Magestade o
Imperador. pelo omeio de 21 de Maio do corrente
anno, a necessidade de se lanear mão dos meios,
que aponta, para augmento dáquella villa, assim
pelo que pertence á sua 'população e commercio
como a ciVilisação dos indlOs, de se estabelecerem
alguns destacamentos para se manter a communi
cacão e commercio com a cidade do Grão Pará; de
se' nomear um governador subalterno. que possa
providenciar sobre os negocios mais urgentes, e fi
nalmente de se prorogar por mais dez annos a isen
ção dos disimos. com as restricções, que men
ciona : o mesmo augusto senhor me ordena que
remetta a V. Ex. para ser presente na assembléa
geral constituinte e legislativa do Imperio do Brazil.
o referido officio. para que sobre os ditIerent8s oh
jectos, que contém, possa a mesma augusta as
sembléa deliberar o q:ue {ôr conveniente. I)eU$
~u.arde a V.Ex. Palaclo do R.io de Janeiro, em 26
ae Setembro de 1823.- José Joaquim Carneiro de
Campos.- Sr. SoãoSeverianno Maciel.daCo~ta l>.

Foi remettido ás commissões de commerclO, e de
colonisação.

'« Illm. e Exm. Sr.-Havendo a assembléa ~eral,
constituinte e legislativa do Imperio do Brazil re
solvido que lhe sejão transmittidas pelo governo as
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convenientes informações sobre ~ estado actu~ da
secretaria de estado dos negocws do Imperlo, e

, numero de seus omciaes, quaes sejàc destes os efi'e
ctivos, e os impossibilitaâos, equal o numero que
se julgue indisIlensavel para o seu eI:pediente, re
mettendo-se-lhe igualmente o regulamento dos res
pectivos emolumentos, e o orcamento do seu actual
producto: Sua l\iagestade olmperador me ordena
que remetta 3 V. Ex., para serem p'resentes na
mesma assembléa, a relação dos sobredItos officiaes,
os dous regulamentos, antigo, e moderno, dos seus
emolumentos; um mappa do rendimento destes
desde o anno de 1818, e todos os mais papeis, que
os acompanbão, e qu~ f~rnece~ as competentes
nocõ€s sobre aquelle prmcIpal obJecto.

uQuantoporém aos outros ar\i~s, de que a assem~
bléa quer ter os precisos esclareCImentos, tenho que
responder a V. Ex. a seguinte: o omcial malor
graduado da dita secretaria de estado tem pouca
elfectividade, por se a.char quasi sempre doente; e
agora está ausente com dous mezes de licença: o
omcial Felippe Corrêa Picance está lJuo.si paralytico
de ambas as pel'nas c cacheÍico, delxando ba annos
de vir li secretaria: o otncial João Baptista de Al
varenga Pimentel, além de ser de idade avançada,
está estuporado e quasi dement~, não .compa~
cendo ha mais de um anno : o otncul1 Jose Antomo
de Alvarenga Pimentel, filho daquelle, é de mui
debil constituição; padecendo frequentemente ata
ques de erysipelas; o que o obriga a ter pouca elTe
ctividade : e todos os mais officiaes são effeetivos,
não tendo faltas notaveis. Que a mencionada se
cretaria de estado se compunha ultimamente do
omeial maior, e de nove ofilciaes ordinarios, dos
quaos deseontando~se os tres gravemente doentes,
notados na relação, ficaráõ seis efiectivos: Que
destes sendo um cha.mado interinamente para a se~
cretaria da assembléa, com o omcial maior, e
aehand~se outro amcial com exercicio efi'ectivo no
gabinete do respectivo ministro. de estado, onde é
indispensavel não só para sernr de prompto au
xilio ao expediente d~ sec~taria, ma~ par~ o ar
ranjo, ordem, e classlficaçao dos papeIS mlllS par
ticulares da reparticão, resultou desta difi'erenca
ficar um dos omciaes incumbido iD:terina~ente dàs
obrigações pertencentes ao OfliClal mmor.. e os
outros tres restantes com o1>eso de to~o o.trabal~o
da secretaria: e que sendo desta manelra Impossl
velo prompto desemp'enbo do despacho, ~xpediente,
c registro àa secretana, que cada vez maIS avulta, e
se torna mais importante, c~mparadas as forças d,!)s
sobreditos nes ofliciaes, Vlsto quedous dalles nao
gosão de petfeita saude; foi de ab~oluta n~essidade
a proxima nomeação dos dous u~tllnos o~c~aes, que
actualmente se achão em eífectlvo exeIClClO, como
se aponta na respectiva relacão.

Finalmente que á vista ,dõ trabalho actu~l da r~
ferida repartição,. pro~uzldo pelo succeSSlVO des
pacho diario, qlle Jámals deve soffr~r atrasamento,
pela activa e prompta correspondencla com todos os
governos, camaras, e m~s aut~ridades das pro
vincias deste Imperio, cUJos obJectos. de s~a.na
tureza importantissimos, .devem ser lo~o d~Cldldos
e providenciados; ~ pelo çonstante ~egIstro mterno
e extracçãode coplas pro:a conheCImento dI? pu
blico, que igualmente elO~em toda a pontu~dade
e exaccão; é mui conVeDlente e necessarlO que
bajão doze officíaes na dita secretaria de estado~
destinados para to~o? estes trabalb:.0s, ~ que por sua
capacídadee effectÍVldade preenchao dIgnamente os

seus deveres, conservando em dia todos os ramos
do seu expediente. O que.de ordem de Sua Mages
tade Imperial participo a V. R"l:., para que levand~
o ao conhecimento da mesma assembléa possa esta
deliberar sobre aquelle 0l>íecto o que llie parecer
mais justo, Deus guarde a Y. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 26de Setembro de 1823.-José Joaquim
Carnei'1'o de Campos.-Sr. JoãoSeverianno Maciel
daCosta )l.-Foi remettido âcommissão de legislação.

Passou~se á ordem do dia, e entrou em discussão
o additamento á tabella das leis proposto pelo
Sr. Vergueiro na sessão de 24: de Setembro. E como
o dito additamento fôra dividido em tres partes, c~
meçou~se pela 1A em que se apontavão as leis de
12 de Julho de 1821 e de 30 de Janeiro e 23 de
Junho de 1822, sobre liberdade de imprensa,

O SR. DUARTE SILVA: - Sr. Presidente: Ba mais
de t1'es mezes que esta augusta assembléa encar
regou a illustre commissão de legislação de for
malisnr um projecto de lei a este respeito em conse
quencin de uma indicacão minha, e de outra do
Sr. Xavier de Carvalh·o; e consta-me que a com
missão tem prompto ou quasi prompto o seu trn
balho. Parece-me pois que sem necessidade vamos
adoptar uma lei estrangeira quando a podemos ter
propria, e mesmo é tal a importancia della ~ue me
parece pouco decoroso a esta assembléll. sahsfazer
a eltpectação publica com uma obra estranha. Voto
pois contra a admissão da loi que se está discutindo.

O SR. AnAUJO LW4. - (Não o ouvirão os ta
chigraphos).

O SR. HENIUQUES DE REZENDE: - Antes que se
discutisse II tabella das leis, eu fiz uma indicação
pnra que se adaptasse esta lei das Côrtes de Lisboa
sobre a liberdade da imprensa. porque o decreto de
Sua Mag-estade Imperial só apJllicava ao Brazil os
artigos 12 e 13 daqnella lei, ficando a liberdade
quanto ao mais reduzida a uma licença, eaquelle
que se visse calumnilldo pela imprensa, não podia
recorrer aos jurados; porque ojuiz que convocasse
os jurados. o Eromotor que accusasse, e os jurados
que julgassem f6ra dos ditos artigos 12, e13, terião
feito actos illegaes.

Julguei pois necessario adoptar toda aqueIla lei
das Côrtes, mas reflectio-se que a commissão tinha
preparado um {lfojecto de lei, e eu retirei a minha
mdicação. De(lols quando se começou a discutir a
tabella, eu fUl de voto, que se ella continha outras
leis além das que jã estavão em execução, e sanc
cionadas no Brazil, essas devião ser reputadas meros
proj~ctos, e passar por todos os termos, que or
dena a regimento. Com muito maior razão assim.
entendo agora a respeito da adopção desta lei, e ha
para isto uma razão de muito ~e2o. Sr. presidente,
eu não sou dos que mais sujeltão suas opiniões ao
modo de pensar do governo; mas eu reconhe
co, que o governo com a experiencia dos
neg{)ClOS está mais na razão de saber os inconv~
nientes que tal ou tal lei encontra na pratica,do
que eu em particular. e alguns outros senhores que
não' temos () uzo do governo. Porque é que todas as
constituições dão ao chefe do governo o voto, umas
absoluto, e outras suspensivo?

Serã como simples cidadão? Não seguramente;
porque então eu tambem queria ter°voto, como na
Polonia, onde qualquer membro o tem. .'

Serâ pelo expIendor dos brilhantes de .que estão
recamadas as corôas' dos reis? Não de certo; por-



200 SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO OE 1823
-

que as constituições se não àesiumbrão com esses
explendores. E' que todas as constituições reconhe
cem, que o governo coUocado no centro da nação,
como a aranha no centro da sua têa, vê e está ao
facto de tudo que se passa na circumferencia; e
como experimentado nos negocios. póde ter razões
muito fortes contra uma lei, ou parte della; por isso
lhe concedem o poder impedir a execução, dando as
razões, para que o corpo legislativo, tomando-as na
consideração que ellas merecerem decida com madu
reza. Digo pois que devemos dar todo o peso ás re
flexões do governo para não precipitarmos o nosso
juizo.

Ora o governo tem reconhecido, que esta lei das
Côrtes em muitos pontos não é applicavel ao Brazil:
o decreto, que estabelece no Brazil a liberdade da
imprensa. só adopta os arts. 12 e 13, e diz bem cla
ramente que são os unicos pontos, em que aquella
lei é applicavel ao Brazil: e quando o governo assim
tem reconhecido, como é que eu hei de votar á
queima roupa, e precipitadamente, por uma lei tão
extensa. e complicada como esta, sem que seja bem
díscutidaem todos os seus artigos? Se se quer que eUa
seja admittida, imprima-se como um projecto, re
parta-se pelos Srs. deputados, e passe por todas as
discussões do regimento: de outra f6rma eu não
posso votar, e peço disso dispensa; ou então a illus
tre commissão, que apresente o projecto, que tem
preparado.

Além das razões expostas occorrem mais as do
Sr. Araujo Lima; que provão o inconveniente de
incluir desde já esta lei na tabella, porque esta lei
dá appellaçãO para o tribunal da liberdade da im
prensa, que ainda não temos; e o decreto de 18 de
Junho de 1822, só dá appeUação para o Imperador.

O SR. VERGUEIRO: - (Não o ouvirão os tachi
graphos.)

O SR. CAR."U:IRO: - Sr. presidente. eu voto que
se não inclua na tabena das leis das Côrtes de Por
tugal, que agora se mandão aqui observar, a lei
ácerca da liberdade de imprensa sobre que se deli
bera, não pelos principios e razões de alguns honra
dos membros que me precederão a fallar, dos quaes
uns suscitárão ajã decidida questão das datas, e ou-

.,tros se oppuzerão a esta lei por não haver passado
'pela formãlidade das Lres discussões exigidas pelo
regimento.

Quanto ás datas eujá mostrei nas sessões antece
dentes que á vista da emenda do Sr. deputado An
drada Machado, que substituio um paragrapho da
lei a que vai junta a tabella, a commissão, de que
sou membro, estava autorisada a incluir na dita ta
bena não s6 as leis das Côrtes que no Brazil se ha
vião mandado observar por ordem do Imperador,
mas todas aqueUas que no juizo da mesma commis
são se não oppuzessem ao systema adoptado, pelo
menos até á data de 12 de Outubro do anno passado,
epocha da nossa independencia e acclamacão do
senhor D. Pedro I ; á qual uma parte da assembléa
parecia inclinada a restringir a faculdade concedida
á' mesma commissão na redaccão da tabella, e em:
cujos limites eu julguei comprehendida ainda a lei
que se diz de ·14 de Outubro daquelle anno, sobre
a segurança pessoal e. re~peito devido· á casa d~ ci..;
dadão, por ser essa leI feIta pelas Côrtes em o dia 11
de Outubro, e estar persuadido que o decreto das
Côrtes é o que deve regular, e não a sancção e a pu
blicacão, a qual eUa agora recebe desta assembléa
constltuindo-se lei brazileira e exequivel no Im
perio.

Portanto esta questão das datas é materia venci
da e nada obstaria á appronção da pre..o:ente lei de
liberdade de imprensa; porque eUa é de data muito
anterior, ainda á aqueUa mais restriCla epocha.
Pelo que toca á necessidade das formalidades e das
tres discu.."Sões prescriptas pelo regimento é um ar
~mento que tem o defeito de provar muito, e por
lSSomesmo nada, conforme a doutrina dos logicos;
porque se a falta destas tres discussões fôra alten
divel para ser regeitada da tabeUa a lei de que se
trata, essa falta occorre em todas as outras que jã se
achão neUa incluidas por approvacão da assembléa,
pela àmples consideracão da süa conveniencia e
compatibilidade com o âctual systema, e essa falta
se verifica tambem com o codigo Philipino com to
das as suas extravagantes que pela presente lei a
que vai unida a tabella se mandárão observar, sem
que cada um dos seus artigos de legislação passasse
por alguma discussão, qnanto mais tres como agora
se exigia a respeito da lei da liberdade de imprensa,
aliás feita em tempos mais illuminados.

Eu me opponho porém li que esta lei se inclua na
tabella, nÍlo só por algumas razões já expostas por
alguns dos nobres preopinantcs, a SIlhor que esta
lei sUPfõe eleições de jurados, e creaçiio de um
tribuna privativo de apellacito. o que tudo traz em
baraços e dilliculdades graves nn presente ~onjun
ctura, entretanto que em vez deIla so ostá obser
vando o decreto do Imperador que adoptou unica
mente algumas de suas determinações o que pare
ce sufficiente por ora até que se publique a nova
lei sobre este mesmo objecto que a commissão de
!~gislação dest~ assembléa te~ já organisado, e vai
Ja ser submettlda as suas deliberacões, mas tam
bem pelas razões que agora accrescento, e vem a
ser-que esta lei é muito complicada, e contém um
grande numero de disposições, e não obstante eu
estar persuadido que as leis que se mandão iDcluir
na tabella não estão sujeitas, como já disse, ás tres
discussões do rE'.gimento, porque essas são ordena
das para o direito novo, e leis que originaria e no
vamente a assembléa houver de fazer, todavia julgo
imprudente, pela particular importa.ncia que tem
esta lei, recebe-Ia já pela rapida e precipitada con
sideracão que aqui se póde fazer della á vista de sua
simples leitura.

Depois disso eu acho esta lei imperfeita: á som
bra della têm sido enxovalhadas todas as autoridades
subalternas ao chefe ào poder executivo; porque
elIa s6 vinga as injurias deste e do corpo legislativo,
como crimes publicos que devem ser accus::.dos ex- .
oflicio'pelo promotor do juizo dos jurados ; ficão por
tanto as juntas de provindas, as camaras, e outras
muitas autoridades, principalmente coUectivas, ex
postas á um continuo insulto, como a experiencia
tem mostrado. •

Quando taes autoridades são caIumniadas e in
sultadas, por via de regra neilhum dos seus IIlem-·
bros se resolve á collocar-se na classe de simples
particular, para ir, como tal, por si, ou seus procu
radores, vingar a injuria e insulto que se lhe fez
como membro da corporação atacada; do que .vem .
a. acontecer que todas estas injurias e calumnias fi
cão impunes, seguindo-se, em gravíssimo damno da
ttanquillidade e seguranca publica, diffundirem-se
no povo principios de désrespeito e desobediencia
ás autoridades estabelecidas, os quaes não sendo con
junctamente atalhados em seu progresso, virãõ. á
produzir os tremendos males da dissolucão eanar-·
chia. ElI. sou o primeiro defensor da liberdade de
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« PROPOSTA

II Os filhos illegitimos-de mãi brazileira e pai in
cognito, que tendo nascido em paiz estrangeiro vie
rem &-tabeleeer domicilio no lniperio.-o deputado,
França. »-Não foi apoiada. •

O SR. M.u.\. pedio a palavra e ofiereceu ao mesmo
:para"arapho a emenda seguinte:

ti. Os filhos illegitimos de mãi brazileira nascidos
em paiz estrangeiro, e não reconhecidos pelos pais,
que vierem estabelecer domicilio no Imperio.
Maia. »-Não foi apoiada.

.Julgando-se discutido, foi posto á votacão e ap-
provado como estava redigido. •

Passou--se ao § 6°, do theor seguinte:
ct Os escravos que obtiverem carta de alforria. »
O SR. COSTA. R\RROS :-Eu nunca poderei con-

formar-me a que se de o titulo de cidadão brazileiro
indistinctamente a todo o escravo que alcançou
carta de alforria. Negros boçaes, sem omeio, nem
beneficio, não são, no meu entender, dignos desta
honrosa prerogativa; eu os encaro antes como mem
bros dnmnososá sociedade á qual vem servir de pezo
quando lhe não causem males. Julgo por isso ne
cessaria eoarctar tão grande generalidade, conce
bendo este paragrapho nos seguintes termos:

Cl Os escravos, etc. que têm emprego ou omcio.
Costa Barros. I.l-Foi apoiada.

O SR. FR.\N~A :-Este § 6° pode!ia passar se os
nossos escravos fossem todos nasctdos no Brazil;
porque tendo o direito de origem territorial para
serem considorados cidadãos uma vez que se remo
vosse o impedimento civil da condição de seus pais,
ficavão _rostituidos pleno jure a~ g~zo desse direito,
quo estivera suspenso pelo captlvelto; mas não sen
do isto allsim, porque ainda uma grande parte dos
nossos libertos, o escravros são estrangeiros de difie
rentes nacões da Africa, e excluindo nós em reln'a
os cstran~eiros da participação dos direitos de cida
dão brazileiro, é clara a conclusão, sendo coheren
tes em nossos principios, que o paragrapho s6 póde
passar pelo .que resp'e~ta aos lib~rtos crioulos, mas
nunca aos libertos àfl'lcanos; pOIS como estrangei
ros de origem são estes comprehendidos na regra
geral dos mais estrangeiros; e sendo certo que a
condição de captiveiro com que vierão ao nosso
paiz llies não induz exeepção favoravel ao dito res
peito. Ofiereço uma ~menda para que se conceba o
paragrapho nos segwntes termos:

« Os libertos que forem oriundos do Brazil.-O
deputado, França.»--Foiapoiada.

.O SR. PRESIDENTE, por dar a hora da leitura dos
pareceres declarou adiada a discussão.
. 'O SR. ARAU.ro VIANNA pedio a palavra, e leu

por parte da commissão da redacção do Diario, a
seguinte: .

pensar, fallar e escr&ver, como a mais segura ga
rantia do systema representativo; (lorém ê :ereciso
que aliberdade se contenha nos limites da utilidade
geral e fin~ daassociacão politica, e que ~ faca bem
efiectiva a responsabilidade daquelles que 50 que
rem dissolver e destruir. Voto portanto que se es
pere pela nova lei, separando-se esta da tabella.

Julgou-se a materia discutida, e pro~z o Sr. pre
sidente se deveria incluir-se na tabella alei das
Côrtes de Port!.tgal sobre liberdade de imprensa.
Venceu-se que não.
S~guio-se a outra lei do mesmo additamento do

Sr. Yergueiro, isto é, a de 11 de Julho de 1822 sobre
privilegios de foro.

Depois de algumas observaRões, sendo posta á
W'otacão: decidio-se que não tivesse lugar na ta-
bellii. .

Passou-se finalmente á 3- e ultima parte do nddi
tamento. em que se apontava a lei da20 dc Julho de
1822 sobre organisaçito de enmaras; mas o mesmo
Sr. deputado proponent~ Jledio licença para a reti
rar; e consultada a assembléa foi-lhe concedida.

Propoz então o Sr. presidente:
1.° So a assembléa julgava finda n discussão da

tabella.-Vcnceu-se q:lO sim.
2.° Se a sanccionnva com todas as emondas o

additamentos anteriormente approvados.
Julgou-se que dovoril1 sor lidn n tabeUa nova

mente; e (cita a leitura pelo Sr. secretario Maciel
da Costa, artigo por artIgo, e tendo-se emendado
um erro de data no 3° §, onde se lia .1.0 de Marco
devendo ser 10 do Maio, foi sanccionada a tabelln
para se unir ao decreto respectivo, e fazer deUe
parte integrante.

Entrou então na sala o Sr. Nogueira da Gama, e
tomou assento.

Passou-se ao 2° objecto da ordem do dia, e entrou
em discussão o § so ao art. 5°, que ficára adiado na
sessão antecedente com as emendasdos Srs. Almeida
e Albuquerque e Maia.

'Por não liaver quem pedisse li palavra julgou~se
discutido, e posto á votacão foi approvado tal qual
esta'Va redigido; ficando· por isso prejudicadns as
emendas.-

Passou-se ao § 4° do mesmo art. 5° que diz:
o: Os filhos de pai brazileiroque estivesse em paiz

estrangeiro em serviço da nacão, embora não vies
sem estabelecer domicilio no Imperio. »

. Não havendo támbem quem faliasse contra elie,
deu~se por discutido, e posto á votação foi appro-
vado.. .

Seguio..se o § 5° concebido nestes termos:
« Os filhos illegiiimos de mãi brazileira, que ten

do nascido em paiz estrangeiro, vierem estabelecer
domicilio no Imperio. » .

O SR.. ' FRANçA. :-Eu entendo não· haver .razão
pIailsiveI para se facilitar ao filho illegitimo de um
estrangeiro· bavido de· mãi nrazileira em paiz es
trangeiro o mesmo privilegio .de cidadão bra- «A commissão da redacção do Diario, não tendo
-zil~iro que se nega ao filho legitimo em identicas á sua disposição meios coactivos para chamar os
circliínstancias: Por issoquereria que houvesse uma tachigraphos aos seus deveres; e sendo escanda
J'estricçào neste:§5°;istoê,que fossem havidos,por losas as faltas, que alguns co~mettem por mel'.Qs
cidâdã(js Qrazileiros_osfilhosillegitimos demãi brazi- caprichos: propõe, <Jue os tachigraphos, que d' ora
ieiraque ten40 nascido em. paiz estrangeiro. vierem em diante.fal~e~ as respectivas sessões ~e~ causa
-estabeleCer domicilio no Imperio quando descende- de .molestia, Justificada perante !l commlssao .por
rem de pai inco~riito..Ofiereço portanto por emen- -melO de ~testa~~s dos· facultatIvoS reconhecliios
da ·quese·enuncIe assuneste § 50. por tabelbao, seJao multados no dobro dos orde-
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tt PA.RECER

«A' commissâ.o de constitui~o roi presente um
reql,!crimento dos eleitores do Ihsme\o de ltapicurú
àe Cima napronncia da Bahia, em que representão
as irregulariâa.des praticadas, re1ativmnente áquelle
distrieto na apuracào dos volos para depubdos e
membros da junta' governativa na camm da Ca
choeira, enUio cnpital daqueUa provincia ; ti m.esma
commissão foi llresente outro requerimento .de
Antonio Pereira Rebouças da mesma prorincia em
o qaal expondo as mesmns irregularidades e quci
xnndo-se dos insultos c. aUe feitos. pede as provi
dencias que II assemblêü julgM' apropriadas ao
caso. De um e outro requerimento, e dos docu
mentos n aUe juntos se colhe que. procedendo-se la
apuração dos votos na cmnara da Cachoeir<J, se
aChara ter o capitão-m6r João d'Antas dos Impa
tiaes ltnpicurú cento e nove VOlos para membro da
juntn governativa, entretanto que -o numero dos
eloitores !tão passava de noventa e sete; que to
mando-se conhecimento desta cireumstancin, se ex
citara um grande tumulto entre os que sustentavão
li eleição como valida. e os que a impugnavão, sóf
Crendo mui panicularmente nesse desaguisado o
cidadüo Antonio Pereira R.ebouças tanto na sua
honra como na sua pessoa, sendo este daqueUes
que se propunhão a mostrar a legalidade da elei
cão de que se tratava bem como os vicios e cor
rupção que tinha. havido nas dos outros districtos.
j~ando-se afinal nuI1a a eleição; ~e o mesmo
ReDou~s, e os eleitores do mencionado dis
tricto, Julgando-se otrendidos em seus direitos já.
pela decisão que declara nulla a eleição. já pelo
modo menos decente porque íorão tratados, reque
rerão á camara lhes mandasse tomar seus protestos
ao .que esta não differio, e que recorrendo á junta
governativa·da provinciapara o mesmo fim. e para
que se lhes entregassem os papeis, que tinhão sido
presentes na camata para com elles poderem re
querer a bem de seus direitos, lhes fõra por esta
igualmente indefi'erido; e finalmente consta que o
supplicante Antonio Pereira Rebouças, pedindo ao
escrivão da camara José. Leonardo Muniz Barreto,
um attestado do que aUi se passára no aeto da apu
ração dos votos, este se ne~ára a isto, respondendo
que o não fazia p,or lhe. ~er mtimado por um alca,!de
da parte do preslâentenao lhe entregar atlesta!:8-o,
que nãb fosse revistada em camara. . .

« A. commissão reconhecendo que a apuração dos
votos na camata da Cachoeira não iõra feita com
aqueUa graVidade. que o acto. exigia, antes pelo
contrario que o espirito de intriga e. turbulencia
dera occasião aos factos pouco agrada'Vei~1 que alli
se pratica~ão. não p6de to~avia dar o sel! p~cer
sobre tão l'lnportante negoClo, sem que seJaescla
recida sobre os artigos, que ·offerece, e,P'?! is~o
requer se omeie ao gov,exno para·.que.se eDJao com
toda a urgencia da juntagovernativa,da Bahia
informacões sobre o.seguinte: 1.0 qual fOI o metho
do adoptado no districto d~ l~pieUrú sobre ~ apu
racão de votos no mesmo distncto; ese deste me:
thódo é que resultou o excesso de -votos sobre· o

nados, que .enee...-em na parte que couber aos diasI 2.0 Se se appro~"'a a emenda do Sr. Yer-
de falta. . gueiro.-Venceu-se que não.

« Paro da assembléa, 27 de Setembro de 1823. S.o Se se appro-ava a do Sr. Alencar. - Vetr
-candido Josê de Aroujo ViG~ilG.-A~tonio Gon- teu-se que sim.
:çaJt:es Gornitk. » OSR. ÃlUUIO LUlA pedia a palavra, e leu como

Omesmo Sr. deputado, acabada a leitura do pa- relator da commissà.o de C1>nstitui~o o seguinte
recer, requereu ser dispensado dos trabalhos da
C1>mmissão, em cujodesempenho se desvela>aquanto
cabia em suas forças, sendo poren tudo inutil pelos
inconvenientes lnxenci,eis que encontrava, e que
lhe não era possi~e1 remediar.

O Sr. presidente propoz:
1.0 Se de.eria p3os..c:aNe ã discussão do pare

cer.-Venceu-se que sim.
2.ó Se a assel1lblêa concedia a demissão que

~querera o Sr. Araujo Vianna.-Venccu-se que
naO.

Entrou portanto o parecer em discussão; e depois
de algum debate, jufgando-se discutido, foi llppro
vado.

O SIl. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu o paro
cer da mesa sobre os requerimentos de Dommgos
Lo~es da Silva Araujo, e Vicente Ferreir3 de Castro
e :silTn admittidos mterioomento no c1ercicio de
officiaes da secretaria da assemblén. que ficárll
adiado na sessão de 9 de Setembro.

O SR. AUSEIDA ALBUQUERQUE fez algumas obser
vações sobre a ordem que se dena seguir, e não se
tomando em considerll«;ão, entrou em discussão o
parecer.

O SIl. ALENCAR, obscITando que não se tinha de
clarado desde qunndo dererião receber o que se ar
bitrara li titulo de ajuda de custo, mandou á mesa
a emenda seguinte:

IX Que se lhcs pague desde o dia da data do pare
cer. Alencar. D-Foi apoiada.

O Sn. furmlQUES DE fu:ZEl'\DE: -Eu fui caUSll
de ficar adiado este parecer da commissão, e con
seguintemente sou eu a cnusa de perderem esses
empregados a ajuda de custo de todos esses dias:
por isso TotO pela opinião do Sr. Alencar. Eu qui
zera faUar contra o parecer: mas receio ser cha
mado á ordem: porque quando a1)parecerÍlo os re
querimentos desses nomcns nedindo ser admittidos a
serrir de graça para preferirem a esses lugares
~uando se promovessem, eu disse que a nação não
tmha precisão de se servir do trabalho alheio de
gra~ : que se esses lugares erão precisos, fossem
togo providos, e que se pagasse, pois que se não
devia esperar por essas reformas das secretarias,
quando as mesmas secretarias de estado, não espe
ravão por ellas. e estavão provendo novos officiaes;
mas emfim a assembléa decidia que se esperasse
pela reforma; espere-se j mas pague-se já a quem

.serve e desde o tempo que a commissão deu o pa
recer.

O S1\. VEIl.GUEIRO mandou tambem outra emenda
concebida nos termos seguintes:
. «Qúese tire a palavra espectati1Ja, dizendo-se

que se ba de. tomar em consideração a sua aptidão
e seryiços. quando se fizera proposta.-Vergueiro.D
.....FOl apolada~ .

Julgou-se discutidaa materia, e o Sr.' presidente
propoz:

1.0 Se. sálvãs as emendas, se approvava o pa
-recer.-Foiapprovado.
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oSR. PRESIDE:'iTE declarou aberta a sessão e lida
a aeta da antecedente toi appro\"ada. '

O Sn. SE.Cl\ll'U,\\\O )'hc\l>\. tl~ Cos't.\ deu con13.
d~ U~l3. ielicit3~0 ~o c0l!grcsso pelo gOl"crno pro
mono da pronnCla de :S. Padro, e outra da junta
da fazenda aa mesma provinda.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA

Sessão em 30 de SetembrO de 118~S

PARÁ JosÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CA!II'OS

lllm. e Exm. Sr.-A llssembléll geral constituinte
e legislativa do Imperio do Branl, querendo chegar
ao perfeito conhecimento do estado actulll da
Santa Casa da Mizericordin desta corte, pnra pro
mover, como convém. o melhoramento (\ a esta
b;ilidll.de de tão pio estabelecimento: manda plU'ti
CIpar ao governo que deve plU'11 este fim nomear
uma commissão de pessoas conspicuas \) instruidns
a quem. dará a mesa àa mesma Santa Casa, Dor
ordem que lhe dirigirá o governo. todas as instruc
I(ões que deUa exigir a commissão, e com as quaes
fará esta um exacto relatorio de tudo lombrando as
reformas que mais convenientes lhe parecerem,
para ser presente Do este congresso: e porque mere
cem igual contemplação os outros estabelecimentos
.desta natureza, fundados nas differentes provincias
deste Imperio. resolveu outrosim a assembléa que
a todos elles se faça extensiva esta providencia, ex
pedindo para eSse fim o mesmo governo as ordens
necessarlas. O <Jl!e V. ,Ex. levará ao conhecimento
de S. M Imperial.-Deus guarde a V. Ex. Paço da
assembléa, em Z1 de Setembro de 1823.-João Se
'l.'erianno Maciel da, Costa.

numero de .-otantes a favor do capitão-môr João
d' Autas, dos Im'Penaes ltapicurti, 2.0 se este ma
thodo foi seguidõ nos outros dislrictos; a quando
u&u, se declare <tUa1 o praticado; S.o que toman

,do-se as mais senas informações sobre o facto es-
candaloso nraticado na camara da Qlchoeir& no
acto da ap'Urll.c:ào dos votos, faç.a a mesma junta

·uma exacta narraç.âo de todo o acontecido, especi- O Sn. Ç.'R~ElRO D.' CU:'\IU :-Eu creio que a as
fi~do mui p:u:ncular~ente o que se praticou com sem~léa Dao pódc por 01'3 rec~bt!r cs~s felicil3.çiics :

,omdadàoAnt~o PereU'3 R.ebouças, de.endo acom- depOIS do alten~d{) comme\\ldo c.m. Porto-Alegre.
panhar a esta lDror~açã.o quaesquer papeis. que se em consequencm do qual se exp.cdi.rao ordens. não
achem li es~ respelto na mesma camara, princi- sabemos o esl.'ldo daquella pronnc!:l, ncm se forào
palmente os ~dos pelos supplicantes; e final- executadas es..~~ ordens; po~t~U\O pllrece-me pro
mente, po~e~do succeder C{ue nas s.:-ar..retarias do dente nào aC~ltllr taes ft;h~ltllções até quo ~os
go~rno enstão nlguns papOIS li respeito deste ne- con~to que as cousas volt.. r'lo :lO scu vcrdndcuo
gomo, ll. co~missão requer, seiã.o transmittidos á cammho.
esta assemblea. para ã \lSta deUes poder dar o sou O Sl\~ fUSç,\ :-A osta nssomblén já foi present\~
parecer. u.ma fehc~taçiio da cnm3ra de Porlo-Alegro ; c doci-

« Pa.ço da asse~lé~, 21 de Setembro d~ 1623. dlll,,:SO então ~\l~ se st)bM'stlw~SO n resp'e~to do 1'0
-Pedro de ArCltJo Luna.-Memod Ferretra de C('blmento ntu so hll\'orem ulteriores 1l0hcU1S; agora
Cama.ra. - Fraflc;$co Muni= TavGrcs,-A'ltonio estnmos no mesmo cnso I' dtwtJ Sl'r II dl'cisàoll mesma.
l.ui:: Pereira da Cunha..--Josi Rica.!'do dG Costa O SR. Pl\RSltlt:nE consultou n nssembléa o n'-
Aguiar de Arldrada. »-Foi npprovlldo. s~lvcu-so que ~tJ ,fiZe!Sll o mesmo que so tinha prn-

O SR. PRESIDENTE nssignou para a ordem do dia o ttcado com n fC!tclt.1çno da callHlra do Porto-Alegro.
projocto do constituição Deu t:.unbcm conm do umll rt'prcsonta~iíO da ~-

L
• - • • mar:t da ViII.. do S. Bento de Tlllllllndutl em qUI!

.(l~antou.so a scssao aS duns horas ~l\ tlU'dc.- pedia a crl:'(lCÜO do escolas primoiras no sou termo
Lut:: losé de CaNJa lho e JUello, sec1'Otarlo. ~ uma. u~i\'.er~id~de nB s~n provit.lcin.- Foi romottid~

a commlSSllO do mstrucçao PUbltCll.
l)llrticipou mais ter rocl'hido oulrns duas repre

sontnç~cs dl!- eamara dl~ Cn~l~, \) da Cllmnra di!
S,. Josu, POdlpdo urna .unlversIdado na provincia do
MIMs.-Foruo rt'll1etlldas :i nll'sma commissiio.

L(!\l, fint'.\ment\) () SI'Buillto omcio do ministro do
eSlado dos nl'gocios da justi~a :

Cl IIIm. o Exm. Sr.-Por ordom do S. M. o Impe
rador remouo a V. Ex. a consulta inclusa da mesa
do dosembarkio do pnço sobre divcrsosrcquctimentos
do depositarlo geral, Valentim Josó dos Santos e
so~.ro u:na rop~s~ntllçilO da camara dosta cidade.
CllJO <!bJecto. oXI~lOdo dGC!llrn~ão. ou ampliaçã.o do
a~ ...ara .do 2<! do Agosto do ~77.!. o talvez novas 'pro
ndencltls. e da compelencln do poder legislatIvo,
como a mesa consultou. o já em 15 do Julho Sua
Mngest~do linha rl'soh'ido. O quo V. Ex. !c\'ará ao
c~nh~clntento ~n nss~mblúa geral constituinte e 1e
~Islnh\'a ~esto ImpertO. Dous guarde V. a Ex. Pala
elO do RIO d~ Janeiro, om 2'7 do Setembro de 1823.
-Gac.ta110 P:1tto~e àCirG1lda l1(01\.CC'll.cgTo.-Sr. !oào
Se"enanno !\raClel da Costa. »-Foi remettido li
commissüo de le!tislaç1'lo.

Passou-se á ordem do dia e entrou em discussão
o § 60 do art. 50 quo ficára adiado na sessão an
tecedente. com as duns emondas dos Srs. Costa
Barros e França.

_O Sr. MUl\"Jz TA\'ARES : - Sr. presidente: eu
nno me levanto tanto para fallar sobre a matoria
co~o para se conse~var a ordem. ~u julgo con
ventenle que este artIgo passe sem dIscussão, lem
bra-me que alguns disr.ursos de celebres oradores

PRESIDENCIA DO SR. BARÃO 'DE SANTO AatARO da assembléa constituinle de Frnnça]lroduzirão os
. ,. desgraçados successos da Ilha de S. DomiD~s,

· Re~dos os Srs. deputados pel~s ,lO horas da como a1llrmão alguns escriplores que implU"Clal-
·manha. fez-se a chamada, e achara?-se presentes mente fallárão da revoluçã.o francezll..; e talvez entre
72! -f~ltando com caus.a ~s. S~. RodrIgues VeUpso, nós, alguns Srs. deputados arrastados de excessivo
Martn;t~ Bastos, ArauJo Gondim.Andrada e Silva, :telo li favor da humanidade, expozessem idéas (que

·Cél!Delro de Campos, ~urtado de Mendon.ça, Tei-I antes comirá abafar), com o intuito de excitar li
xeIra da Costa, e Sobrara;, e sem eUa o Sr. Cruz compaixão da_a~sem~léa ~obre essa pobre raça de
Gouvêa. . homens. que tao mfelizes SilO 56 porque a natureza
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os creou tostados. Eu direi sómenle que no antigo salvacào· do estado. E' esta lei que DoS inhibe de
systema apenas um escravo alcancava a sua carta fazer· cidadão,. aos escravos, porque além de serem
de alforria, ~odia subir aos postos militares nos seus pro~riedade de outros, e de se ofi'ender por isso este
corpos, e tinha ingresso no sagrado ministerio 53.- aireito se ostira~emos do patrimomo dos mm
cerdotal. sem que se ind3.c"asse se era ou não nascido viduos a que pertencem, amorteceriamos a agri
no Brazil. (Não se ouvio o resto ). cUltura, um dos primeiros mananciaes da riqueza

O SR. F'RAN~ : -Pallarei primeiramente sobre a d~ nação.. e abrn:iamos um fóco de desordens na so
ordem, porque o illustre preopionante della tratou, Cledade mtrod~ndo nella de&~~nteum bando.~e
e digo que a mesma ordem exige que o artigo entre ho~ens, que .sal~O;; do capwvelro, .malJ~odenao
em discussão, ou antes continue !la que se encetou. gwar-se por prmClpl?S de bem. entendida libe::.aad~.
O' regimento não permitte taes interrupcões, e! ~eleceu~~ pOlS no. artigo ~e·só .seJao ç:.
~ando pareca a qualquer dos Srs. deputados q:ue o dadaos os que .n-erem obtl~~carta (l'alforna, ~ .n~o
Silencio á tal respeito seria vantajoso. tem o direito se· faz depenJ~nte decondlÇiio ~guma ~ aC~Slçao
de motivar, ,e olrerecer uma emenda su:ppressiva. desta p~rogatl~a, porque se Uao c~n~~erao como
Esta é a ordem do debate. Agora virei (\ materia, estran~s, !Isto que nunca taes mdiVIduos per
ou doutrina do artigo. Na ultima sessão em que teve tencerao a sOCiedade alguma••••••••.•• : ••.• : ••••
lugar tratar-se deste assumpto eu otTereci uma ror~ntoo par,agrapho está fundado em pnnclplos ~e
emenda, na intenção de restringir ofôro de cidadão JUStlça. Os illustres aut~res das emend~s ~ao
aos libertos crioulos sómente, e não foi isso por q!le!'em eUes só, pe!a quali~a~e de forros seJão ~
menos philantropia do que parece tiverão os auto- d1stmctamente CldadaosbrazilE!.lros; m~s o que serao
res do projecto quando o quizerão fazer transcen- es~es que pelas emendas fica0 exclu1dos? F.strao
dente aos libertos naturaos da Mricn. Philllntropico gel~os cerl.amente oào, porque nüo po.rtencem. a
sou eu para da minha parte lhes prestar toda a p~_ sO~ledade alguma, nem te~ ~utra p'atnCl. que na~
tecção de que necessltão elles, como, pessoas ml- sOJa a nossa, nom outra rehg1iio se~ao 11 q!.1e Pr,o
S6!3veis que são em regra, mas a~ afTeições .da fessn~os, c portanto segundo o proJecto nuo 501 o
unnha vontade não me levão á deSvairada carrelra que hno .de ser, ." , .
o discurso, para que inconsequente prodigalise aOS DamlllS, 50 por prmc1plOs de s1i. POhtl.C3, devomos
estrangeiros d'Africa o fÔro de cidadão que se nega atalhar quanto pudermos. o commorclo dn oscra
aos das outras partes do mundo, quando á uns, e á vatura i?a~a e!D~m o tcrmmnrmos, parece-me quo
outros facilitamos essa acquísição por meio de com- ,:amos mals d1rOltos ~ ostf! fim co~c~dendo logo a~s
petente carta de naturalisa~.ão. h~ertos o 'í~ro do cldnd~o brnzilelfo, do qu~ eu-

. gmdo para ISSO que se ver111quem certas condll;ões.
Te~ho OUVld? fazer argumen~o ~~m o que á este A de ter o liberto nlgum omcio ou emprego para

respe1t? se estaDeleceu na conshtulçaO.de Portug~l, poder adquirir aquella qualidade me parece assaz
mas alem de que argumentos de auto~ldade me n<l:0 mjusta; bem basta que elIe tenha tral:ialhado toda
conve~cem, quando .lhe obsta.a razao, ha de malS a sua vida, sem aue seja ne~essario no· fim vencer
~a ~erença de Cll'cumstaoClasl entre· a nG~~a mais essa dlfficuldlÍde,
sltuaçao, e"a ~a~ Côrtes de Po~tuga •Aquellas !aZ1ao Eu vejo que um indio logo que entra para a nossa
uma cO,nstl~ulçao adal?ta~a as suas possessoes ~a sociedade selvagem como é, não deixa de ser ci
Costa d,Africa, onde l.ndisJlensav~lmente se de!la dadão, eUe não sabe ler nem escrever, não tem
gener~sar o fôro d~ c1!iadao aos hbertos de D_açao, officio nem emprego, e comtudo nada disto lhe
que abi devem COnstlt~ ~ gr\?S50 das }>ovoacoes. e obsta a ser reconhec1do .como tal, mas os escravos,
nós fazemos !lmaconstltwçaO clfcums.cnpta s6mente que eu não julgo em pejores circumstancias, en
ao nossoJlalZ natal. Se ~u fôra POlS membro ~as tende-se aue não devem ser admittidos apezar de
Côrtes de Portugal votaria tambem pela affitma~lva que pelo !ano dos costumes estejão muito mais che
D~ mesmo p!>nto em <F.le agor~ deíen~o a nega~lva. gados aos nossos, porque tomão os de seus senhores
Na~ ~ra pórem po~ p.h.dantropla, se nao com VistaS no tempo do captiveiro, (O tachigrapho declarou
pohticas que eu eIDlttll'la esse voto. ,não ter podido ouvir mais pelo sussurro das ga-

_A felic~dade do homeI;D ,nas sociedades cultas lerias).. '
DUO conslste em haver dlreltos que a natureza lli.e O SR.; CARNEIRO DA CUNHA: -O illnstre preopi
Dego~, ~azend~ nascer em outra. parte do mUD.do, nante' prevenio-me, e sobre alguns pontos da questão
~~ denva de le1s pr~t~ctoras .d~ sua segu!ança l~- disse mais do que eu poderia dizer; sómente acres
diVldua1, e do exerclcl~ e frUlÇllO da sua mdustrta, centarei que o escravo <{ue se liberta tem a seu
quando as_mesmas .lels, ':por fo~ça ,d? 5,ystema ~o favor" geralmente falIano?,.- a presumpção deb0!D
governo, s<!-0 .as que impera0, e Dao a lDponst~c1a comportamento e de actlVidal1~,porql;ecumpno
de um arbltno oppressor. Su~tet;lt? pOIS a mmha com as suas obrigações, e ainda adquiri0 pelo.seu
emend~como fundada em pnnclplOs geraes; em trabalho com que comprasse aliberdade; acho porlsso
que v~ travado o systema do nosso'governo. repre- que taes homens bem merecem o fôro de cidadãos,

.sentativo. " ' sem os obrigar a satisfaZer ainda ~condição de ter
- O, SR. ALENCAR :-Eu sou-de opinião contraria: algum· ,omcio ou-ernprego, 'como se requer.em uma
-á. do "illl1stre 'deputado, e digo' queo. artigo está das emendas. O Sr..França tambem exclue os. es-
conforme aos principiosde justiça' universal, e{j:Í1e cravosd'Afriea, mas eu'nãoseip-orque os nascIdos
,~'em~~das m~'parec9minj~stas, contradictorias1 8 no nosso .territor~o serão mais felizes.doque eUes
·u::'I!0litl~S. ':plgoql;1e o artlgoé co.n!o.rme aosPnn-nest~ p'onto,'~epOls .deo· s~rem quaslsempre!l0
eIp10s de J~stlçaumvers~, ll~rque ·alD~a.que p'aI"eça captivelro, p01SO ~ano nao tem qt!em.o pr~teJa,
quedevenamos fazereld~aaO,& brazilelfOs a to.dos desde que ,'Chega e,sempredes~,çadO,. ,e o" cno11l0
os habítantesdo territorio 'do ·Brazil; todavia não naséendo, no . seio d'uma .familia gosa de algumas

. podemossegi.tir rigorosam~ntaeste .ptincipio, :c~mmodidades;.e tem, de ordin~i~;m~s estimação.
pm:que temos entren6s mUltos 'que nãopodemosNao me parece Justo 'que ao malS mfeliz se 'Soccorra
mcluir ne~' regra, sem ofi"ender a suprema lei da menos, seja ao menos igual ã sorte d'ambos, .e
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~bossejão' admittidos na conformidade d~ dou-' dos r;nales que nella soffrerão del·amos recebe~Ios
trina do paragrapho, pe!-a.qual sempre ,otarei para em ClreUIDstancias de nos serem damnows.
que passe como está redigIdo. ' Eis-aqui porque eu enjoque eUes tenhão em-

O SR. AUIEU)A. E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, ,prego ou officio, ist~ ê, que mereção a graça que
um dos nobres preopinanles, (j,lle aeàbarão de faUaI', se lhe faz, n~n:' se Jul~e que fazendo depender
disse que talvez este artigo fosse um dos melhores daquelle req~llsItc: a verificação della, lhe impomos
que o project4lde con~tituição apresenta: eu estou alguma condição Impo~siv~l, I) ~ertoque quer t..'ü
persuadido do contrano, e se não conhecess8 as balhar. acha um me~ aa Omelo que o receba na
boas intenções dos 'illustres autores do projecto diria sua lOJa, ? que se precIsa ~ vontade, pois,que (azer
que elles avancavão um absurdo. Como é p'ossh'el nunca faha. O 8:.. Carne~ da C~nha dIsse que o
que pelo -simpfes facto de se obter carta 'd alforria escravo que adqu~n~carta d aUorna dava com isso
se adquira o direito de cidadão? Não se diz no ar- uma prova de actlVldade e boa conductil, pois illém
tigo 14 capo 2" que gosaráõ dos direitos politicos no de desempen~ar ilS SUilS tarefüs.ganh~v\l com que se
Imperio os que professarem as communhões chris- forrar: .eu .nao est?u persuadido diSSO, ,\S carta:.:
tãs? e no artigo 15 não se diz que as outrils re- lta~fOttlil suo quasl sempro pilSsildas por (Imor, c il
ligiões além da christã inhibem o exercicio dos maIor '[?arto a escrnyos mal crcado~, c tnlv('z so
-direitos politic08? E como se entenderá pelo arti"'o possa dizer q~e um ~rande numero dellas se obtl.'m
em discussão que os escravos pelo simples fileto:lo só ~ela qllahd~dl1 do ~\IglJs. de J/lici:;; ná? prcci~o
obterem carta d'lllforria, se facao cidadãos? FaUará cxphcar-m~mms. Tcnhau pOIS algum OmCIO, algum
o artigo lambem 'dos esera.\'Õs que vem da costa gonoro do vldal!t!que SI' su~t~'lIte/ll,c sl'jáondmiUiuus,
-d'Africa? Não lhes obstará o serem ellespagãos, e mas s~rn ossa CII'CUmslancl/I sl'mprl' /IIoopporl'i 11
outros idolatras? quo sOJuo recebidos COnll> cidlldiJus "litro nós.

Prescindindo desta razüo, quo me parece mui O SIl. SILVA L~SI\O'\.: - Sr. I'f\JsiúUlIll', dllllOis dt~
justa, como ú possivel que um homem sem patria, tanta cont~on'rsla, nuo posso ,dl'ixllf tio l':<por os
sem virtudes, sem costumes, arrnncado por meio me~s sentlm~'nt(}s sebro li artIgo Gu, quo "uIOlltlo
de um commercio odioso, do seu territoflO, c tra- serJustoo pohtico,o nua lldmittir aS rl'~lric~õ0~, quo
zido para o BrazU, possa por um simples facto, pela se lho t.em oppos~o. Quanllo se. lrnt~1 tio Ctllllill li
vontade de seu senhor, adquirir de regente nl! b~rat, nuo é po~sl\'el guardar SlllJUClO, nntos dovo
,nossa sociedade direitos tão relevantes?:Se os eu- dlzbr com o classlco latinu.- SOlllIOIIlCIIl, IIEllhulllC&
ropeos, nascidos em pilizes civilisados tendo .oos- causa da lmmallidade pellS0 ser-lIIeI estr(/u!la.- Pu
tumes, boa educação, e virtudes, não'pódem sem r~cc-me. co.mtudo sor con"eniente rllzllr-~o li ar
o~tc.r carta d.e n~turali~~ç~o, entrar .no ,goso dos tlgo. millS Simples ou amplo" pa.ra (J:<c1~It: toda. a
dnoltos de cldadao brazllelro, e lhes e mister para dUVida, declarando-se ser cldadao brazJ!t'lro, nao
obterem essa mesma naturalisacão que eUes pro- só o ,escravo que obteve do sou senhor a cnrtn do
Cessom a reli~ão christã, .segundo o projecto, como alforna, mas ta,mbem ~ !luo a~q(Jirio II libordade
o escravo afncano destituldo ~~ todas as qualidades P9r ,qualquer titulo leg}tlmo, VI~to gue t:uubem ,se
póde ser de melhor cond1cao? Não posso de dao.h!l0rdades }lor autondllde da Justiça, uU por dls
maneira illguffia convir na opinião do nobre de- posl~ao de 101, e ora te~os lJ'!ais as quo pela con
putado que louvou tanto o artigo, nem admitto a ve~çao com o governo brllanUlco se concedem aos
sua doutrina, a núo se entender a diITerenca que eu afr1cano~,. ~m consequencia de COllUtiCO feito pl'1o
faço de brazileiro li cidadúo brazileiro; ~llIbora trafico ~lliCI(O de ~scravaturn, ficando allos inteira
pertençú.o os escravos, queobtivorem carta de al- mente hvres depOIS de certos annos do tutaln em
forria, á família brazileira, mas não se lhes dê o ti- Qoder de pessofls de confianca da cO'Ul11lissáo lIlixta.
tulo de cidadão, senão quando eUes se fizerem Opponho-me l1S emendils feitas pelos senhores de
dignos de o ter. putll;dos, que aliás .reverenceio, tenho por phar6lno

O SR. COSTA BARRos: _ Sr. presidente, os que eSCflp~?r do Espzrito das Leis, o qual bem ad,:erte
não admittem II minha emenda dirigem-se pelos a?s llit>~~a~ores de ~uat:.darem, quanto ~or .posslvel,
,principias de uma philantropia mal entendida, e s6 slmp' Cl ~ e na leglslaçao,.porque, multtphcando-se
assim póde ser considerado o que digo como injusto partlculandades e excepçoes, se destróe a força da
e como impolitico. Não sei que seja injusto o exigir- regra, e, segundo elIe d~z -u!I's detalhes trazem

'11 1· h outros deta.lhes. - Por lSSO nao me parece de boa
so'da:que e a quem se. azagraçadeoc omarparao razão não dar o direito dec'dad;o e d .,
gIemIo da nossa SOCledade, que eUe tenha 'Im que a liberdade civil el dIa. a qu ~ ~ qumo
se empregue para adquirir meios de subsistencia e ' p. os mo os e tltulos legItImos es-_ . ' tabe~ecldosno palz .
nao entre para ser entre nós Simplesmente um 'Para e í -' d··· .. ,
-vadio, mas desfructando as vantagens de que gosão be tos q~losi ara0 Isl1nc~oes arbItrariaS do~ li-
as Clutros que estãoempregaàos e uteis ao estado. e ~fficio ~ ugar do naSCImento e pelo prestlmo

,. ;Eu creio que todo o ~ida~ão é obrigad? a tra- . t!ma vez que .adquirirão a qualidade de pessoa
balhar, até para convemenC1a geral, da sOCledade; c\'lnt, merecem Igual pfoteccão da lei e não podem
o ocioso, o.hpmem que não te~ empreg~, nem ter obstac~lo de ~endar .e êomprar terras, exercer
mo~o de. Vida algum, tambelJ'! n.a? tem:vlrtude~ qu~lquer lD.dustrla, adqUIrir predio, entrar em es.;.
socIaes., e -sem' estas, nenhum mdlVlduo convém a tuaos pubhcos. alIstar-se Dn milicia e marinha do
sociedade, .quem ,?ão a~quire por meio d~ seu tra- i!Dperio. Ter a qualidade de cidadão brazileiro é,
billho 'ou' mdustr1B aqwllode que preCIsa" ha de Sim, ter uma denominação honorifica, mas que s6
'empr~ga~-'~eioscriminosos,e é port~nto perigoso dá direitos cívicos e não direitos políticos, que não
ePreJudlclal ao': estado. Ora para. eVltar que esta setrat~o no capitulo em discussão e que são objecto
castadeg~nte:entrenanos~a socledade ,é, qu~ ~u do'~pltulo seguinte, em que se .trata do cidadão
pro;pu~ a: ~mba emenda" eu sel que não na condlçao <l:ctiv,?· e propriet~rio con~ideravel, ten~o as habi
maIS' mfelIz e horrorosa do-que a,dos escravos, mas btacoes necessarlaS á ,elelcão enomeaçao dos em
nem por isso entendo que para osindemnisarmos pregos politicos doimperiõ.
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iôS ~~ ~tim.·~~~ h'l:Ú1.t<l mé'àO'S ~\\\~ \)'S~é :ad- ~ Os liberto'S i:{Uead<rUmrão sua liberdade ~r
t/tUt.~'t, .. qll.a!qu.er titulo Icgiumô.-SilQ,la, LisMa, )) - ~oi

Úl'i1tu4õ.~à~ae :p;a~;. GÓ lXlyo~é tér proP!1e- il.POla~a,
~dé mõh\hM') 'l.fi~\i'Stbal ~. ~~le~'t'l.\l~a, que.h'l'U'lto () ~'R., !li~(;m'L 1H C()STA~-Sr. presidente, quan
tC'ó;)!~ôm ~rá ia 'tiqu.eM. da naçao, A 'Pl'Olm.MaQe do na SêssaO pas.~da OU\1. fallar (I Sr. deputado
iàõ ~bré éSM. nóS SéM bràÇóS ê fó~ dó côrpo, SoUZá };''rànça, offerecendo uma emernia Ou mooifi
én~'p~1~n4?:a~ ~~:s, ôbra:s é :se'tVi~ ~~S"; ~a~o á ge'ntl'I'alid?-de do .§ 6" ein questão, lison
~'l.Ó ~<)tnil.te1N ê cnaaõ., nó c~mP'ú é cldade, \""em 1Jé'31-me que com 1SSO portamos tetnlo a ~sta dis
a ~'t memb~ util .l.a cõmmmüdade, e não faltariàOj cU,ssáo -desagradavel e que Deus queira não tenha
bt'a"fiCó'S que Q:S ~~~'ri~m :aos eSé'rà\-ó..~ 'Sê \10\1-/, ttlS\"éS iConSéqilencias.
'W$SeID ~tll ~huna~"dil, rrà~-se do àestino que se dê~ dar aos libertos:

l>.ara que olhàremo-s com ~anto déspreZó para os m~teria espinhosa, em que tem \"acHado nações 311\-
~tti(:'3noS ~ . \\\\adas ~ humanas, que, com" nós, Os têm em seu
~M h~ào óS 1{Ut'l inll'Oduzii'áó () trafico da escra- Séiú. l\ias para fixarmos opinião, recorramos á

Yàtufá .~:ta ó"S irem .a:rrànCàl' de seu. sõlú e faze~l\ll principios.
Uà Am.enc.1. uma Ethio~\a t . . tima \\açã\) tem obtiga~à\' de adm\~t\r estT'angei-

Os P'Ort\tgtlt~$ f-orãt' t'S primeiros ~tltores desse t'\)S at\ gremill lia. :-llà sodedade? Não: a naturali
ln3.\ eMl'n~e. CQ\'l.Slà (la hisl-o'tia, -qUe, \ogú ~\\e se saçàl\ ~\ uma I'sp'~ei,' dI' fin-or c csll' {"nn- 1\ sempl\'
d~sC'\)briu \UM. dâS Cat1ai'ias (qM se ~nstderào t'I'\;ltl~lh, ~"t tt\otixM ,til \nlt'~:::'Se \\ac\\\\\\\1.. 1'0\\\0
Hhas Gil .Hrk;t) ;-llguns pól"tugtlI'ZO$ roub<1rão. tIS IM- ". ~.: .1 n,~e,,~~id.1tlt' ,I~ .1ugtlll'lll.1r ,1 llllpÍ.ll;1~.'1o,
tU\'MS \la terra, t.r.;\~\\do--o'S á \\)1'\\4;3\ 1':l1'''''"''S; o I'lI'" m"s lo,lM esll's 1I1I)ti'-()~, qtlt~ chamarei sel'tln
qu~ l.anto md~Mu ;;h\ \nfanll? l). H~nriqn,\ Ilu\' d;lril)~. sà.\ 'N\\\lt'\~ SUbOl\tiM,h\s " \lI\\ \lrit\\"r\ll
()S U'l(\l'Id()u ~pôr wsliJos n() ~a\l 1),1i7.. ~Ia~ ,'stl' 'tI'" ;11>,,\\,'""1', paril otssim llIe e"plil'otr, t\ltlos os \lU
IMSlUtl ~rinCí~l', depôis ti" dcsN\)ril\\"l\h' \\a~ \f\)~. o qtla\ I~ " ~c~nr:tnça publi1'ot, esla primeir&
ilhas Ué (;3b,)"\i"~c~ ildmilliu \) t'Qmtlll'rcill de \'s- Il'i ,!t,s estild\ls il 'tllall\ a tud,\ sU\h'ri"r,
Cr3.~;;HUt'3~ ;;\ titu\ú de ~"t~gaff' do Il,1g3t1isml\, 1'<11'3 A~sim "I'IIIIIS q\le hHlas as nilçõl's CrrtilO. lII;\is
\c.~m \) Mnct\~.io U\\ ch'ti:st;;\ndadc: \\\\\5 ~'\\M\\\\' \)\\ ",,,,,-ns \) a,i\t,);\ I'str"'\g'I'il't\S p31'a o sN1 SI'iú,
para ,,'<Im os (lscr~"",,s cnlli\'i1rom a hha d" i'IIadt>ir;\, SI'~ltldl\ ;\$ l'iI'l'UIllSlilllci;\s parliclllares eIU q\lll s\~
\'lnde ~ inlNdu'2iu " cultura d.1S C.'\I\llaS de 3SS\lC3r. \\1'115.0, impondo-th<.'s '~lldiÇt)I'S r\lr lInde SC' POSSiitl

() mCS\llQ c\)\\\lllcrcio se foi i\\tNduz\\\d\) \\O 'Cha- s~g\\\'a\' da am~h'ã" ,\\)S t'slr:\\\gt'if\}s ao paiz, ás SUas
Uli1UO Sf'~horl'o de GUttlJ ccom ti'lnta \"ioll'ncia que I inslillliçi\l's, A ·sua prosp,'\'idild", á S\l3 libcrdad(l,
em toda i\ costi"l vl$inha é conh~ido 1\ nome dI' I como são () Mscim(lnlo no p;1iz, o l'ilsantl'llto com
-,4putl;'~à) I1Ué d"$igll~ orurth~ ado de ilp.'\I\l\al" mulher \\3\'il)\\31, a "cquis\~iil) de p\'l)priedade,
tIS tl~l\H'3es da tcrri1, que \lliás, colM diz I) Instoria- vinculos quI' pllr I'xpl'rienl'l:1 s3bí?llhlS que pl'l'lIàem
dor J"\ll\.\\ d\~ ik;\'l'(Js, ~nÜnhào ,:lll17OS ~l'ladó$ ~a ttl· o homem.
'~Hl~e9lt:I\1 de ~'t\l~ p<HiNs., e que fa~all1étlte iOIllal'âo A. Ingtall'l:1\1, que MS püdc ser IMslra cm poli-
u iugo .lll fe úuhoUta, tic,l, esearmenlada da infiucncj:l estrangeira no

ilú\I\Cro freqUlmlcmcntc menciona os povos da paiz e a quem a \illerd3de tem CUslado mais caro
Elhiopia con\o Itléuip;.tàos é de cOstumes simples, que a l\Cnhuma outra das que cOI\heço, lt\glaterra
lntltuI:mdíM1$ '-IMlwmOtlaS Et.hiopii1$. tem sido IMis i\cautel;1da neste pllnlo, porque aos

Ú intCl'Ml ll'i\tlc\) de MIlgIlé hU\M.M fui ó que seus natura\isados não concede a plenitude de di
mulliplicou ns sU:l.S guerr:l.S para láteretuesúravus: mitos que têm os de outras nações. Se pois a ad
~ tlst:l. fói ;1 pl'itldp~l caUSá qlte hnpossibililOU a missão de estrangeiros ao gromio da nossa família
sU:1 cl,i\l.saçtlo ú te-z 'iUé \'têm ~\\d~ pl'imo\'liial- não é U\~,~ \)brigaçã~ mas um favor; ~~ para ~sse
mcntú SI) fundou \) Cdstelló de .4J~td.a) se pudesse favor eXlgllnos condlções que uma po\thca prensta
fórIDi1t uma só ).,ma . nos induz :l. impôr: se aos mesmos individuos, em

Occo'trÚ""llle aqui \\lua razão llloral sobl:t3 a dis~ cujas "eias CI.WI:t3 \) sangue brazi\ei.rü, só porque
Hueçii.o que se prelél1d'Ou Íilzer entre llS forros afri- nascerão em paiz estrangeiro, impomos a condição
tnnos é Cl.'êOulos. Conílidem-se que vaidade e in- do domiciUo, considerando-os meio-estrangeiros,
1mbordinnçãó resull:\rla MS crooulos pretos, ou de espanta-me vê\' que o aiticano

i
apenas obtiver sua

qU:l.lquer ~ik, ~ara dl.'sdel\h:t.reme desobedecerem cal'ta ~:alforria, lJue é um. titu o que simplesmente
t\ SI:lUS ptns africanos e não os honrarem\ como de- o habllita para dlspôr de SI e do seu tettlpo, passa
Vem P()\' lll'ecdto do Decnlogo, 'r:l.l sl"zania seria de ipso facto para o gremio da faroilia brazileira, pata
pesshnos crrcitos.BMtel11 jã, senhores, M odiosas nosso irmão emfim.
uisHt1êçUéS que ê>::istem uns ttMtl1:l, pelas dilYeren- Déi~arei agora á consideração da asseblbléa, ou
ÇM ~~s tôres\ Já 3.gorti. o tl1f.eégado é ~ttl'ibuto ant.es, cha!.llarei sua attenção pa~a ftec~dit' se os
quasl lU.~ttermm:l.~1 da. pop,ulaçao do Btazll, afr!c~nos sao taes, qu~ de sua adlI!.l~sa.o.hvre e fra~-

A polntca, \tUé não pód~ tlrar tn\\s déslgualdadés, q\l.lSSlma para o gremló da nossa talmha nada llaJa
dl3\'\l apl'ov-dtar os tllementos qlle MM p:t.ta a que temer: se podemos arrasoa.damente es~erat
nt)~sa l'tl~l\erl\çào, m:l.S não l\ccrescentl1r ~ovas d~lles que sejão alfectos ao ~oss.? paiz, onde viVé
dmllgunldades. A c\Mse do:> ~scra,os daqul cm raQ escravos, . e aos nossos lrmaos que sobre élles
diante olht\rti para esl:l. :l.uguata nssembléa coln a exercitarão o imperio dominical; se sabendo elles
devida confidenciã, nnesperança de que velará so- I@e nos são equi~arados, apenas forros, não aspirà
broa. sUt\. sorte e mnlhora de condi.ção, tendo em ráõ a avançar tua\s adiante na escala dos direitos so
vistn. o bem geral, q:un.nto n. humanidndll inspi.ra e a ciaes; se a Slla superioridade numerica e a conscien
polit\.cn pôde eonceder. ci.adasuafo~a ... Senhores, não avançarei daqui nem

Esta consider:\I;:lo per si só haíltaria pará. ter be.. sóumpasso,:sejãemuitoemboraQsafricanosaumitti..
nigDt\. saficçâo o nrtigo controyorso l que me par-ece dos dnossa.familia, mas imponhamos-lhes condiçües
só ndmittir n. seguinte emenda, que peço licença boas para eUea e 113ra nós: não sejão eliesdemellior
pll.rn mandtlt â mesa: condiç~o que os simples estrangeirosque valem mais
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(JUe elIes; não ~jã.o mais ful"'Orecidos que os mesmos b..'\ter~d~i~:3. d~ p3.tria : quem não podia il:' ~s ~~
orazileiros que nascerem rora do paU: 3. quem impo- sembt~,sn~o ~1dl3 ~r soldado. Ora Q.S ~~'S
mos a condição do domicilio; demos-lhes (ll.'\.~'\...--i~ e desde que se rorreyàQ, senkl-Y3.o ~aca 'nQ tQtpQ ~m-.
tempo de pro\"3reID que são lUguos de nós l' de se- ~ten~ e oocup..,;ão llQStos mihtares: nem. ~ diga
rem memoI'OS da noss.'\ fumilia. que era desde ent.ll' que eJ.les tk..'w&o smldo cid~-

Qui:era pois que nào ha>endo dutida em serem d~l'S Ultlrque occup,'l.r \.'5 postos não d-, direitos de
considerados bratileiros os filhos, -de ~i e lllài nfri- Cl.~~daQS; ~3.s sup~)(>m-nQ$•. C~mo pois qtleremos
canos porque pelo nascimento no pa.iz sào no...~ e nos ,tgora.. tirar aos libertos due~t(\s de qu~enes~'.m
jà têm este nncmo que os liga ao pa~ os afriC<lUOS, pre gl'l..."'\l'aQ no tempo do despotismo me.."U1o? Pois
por isso que nascerão em paiz estrangeiro, por is...~ entào porque es~o em UlU s~'StemQ. d~ gQ'~l\\) ti
que lhes nào podemos suppur affei~,,'l.o aó pai:: em bera!. nà? de os libertos ficar de peior condição d"
que ,i\'erão t'8l"X3.l"'OS. não sejào admittidos;.to gremio que est..'\'....\O no tempo do gQl"t'xno despotico? i.\t1.\S
da nos.--a familia. sem que casem com mulher bra:ti.- um nob~ deput~do querendo não sei ~rqUt'moti.
leirn e tenhão um genero de industria. de ~e li\iio. '"?~ susteut,\I' telmos,\menk' suas ~ticul:lI'l\sopi.
Esta ultima condiçào não se pôde considerar um Ulll~~ 1.nll.nçou prin~ipios. não s() "bsurdos~ IU1.\S ,\t~
onu$, porque ~ de justiç..:t, e nas colonias est.ran~i-I per~'lSos, esubl-en>1\'Os. Citou de fulsooart.14:4este
ras ale ti condil;ào inherente ás alforrias. Os afnc-a- pro~~'Cto ~~~ sustenta.r, que os liber\\.'IS africanos n~tl\
nos que se Dáo quizerom habilitar assim para seI't'tn de~'1m> sm- ,Cldadàos.
admitlidos á l1llssa familia, \"i\"cràü como os simples ,~r, p~Sldcn~e, ~ art. 14 di; que a libl'roade I'l."
t:'slrangeiros e 110m por it'So sürào infelizes, porque l~glO:;;.t no Braol so Sl'. ('stt~ndQ aS com!lllmMcs chris
serào protegidos pl'l~s leis em sua:> pessl),.'\:> e no ~\SO t,~s, ,e que t.?4o:> que ,\ pror~s."\rem po~em gl'l..-:;'tr düs
do Cruelo Ul' seu trabalho, e por certo muito melhor dln;u?s pohücos n~ Im~~rlo. QUl'r diteI' qll~ sendo
que na Mrica. onde \'i\"l~m sem leis. sem :lsylo Sl'- C~U'l~t..,ü. l\tnbllra nao Sl'J'\ catblllicll, plido e"OS..'U dO$
guro, com ele\"aç.ão pouco sl'llsh'el lleima dos irra- dlI'l'ltoS de cll'ger. l1 ser,eleHo~ e de occup:.tr os em
donaes, \'ictim:ts do c.1prichll de seus dl1spotas a pre~o~ dll ~stüdo; mas lS~O lHl(l que!' dizer,o qu~ não
~ucm pagão com a ,'ida as mais ligeirlls faltas. St'rll Cldadao:, p~rque lUl;ll~U b"l:!nto \) ê SPlU l'Omtudo
~cnhoI\'s" não qm'\ramlls ser m~is philantl'oi,icos t,"Osa,r dos dlI'l'lto~ pohlicllS, que SUPP(lC oulras
que os americal\Os do Mrt~ CIlll\ os africanos: l'\los qua!ldadcs que a ll'l I'l'quer. Não sei como u,lqui d~
procllrào, como sabemos. acabar com escra\;dào, dUtl0 o no~re, deput..'\do argumento l.-onlra \) para
mas não qUl't'l'nl nada ddlos p..1ra os negocios da so- gr1.1pho: prmClp~h!lento quando o art. 15 declara
ciedado americana, alHl's desojào desembaraçar-so q.ue ,as ?utras reh~l~es são ~ol~radas ~ ~l sua profis
dolles, e nisso trabalháo. sno mhlbe ~ c:terclclo dos direitos polillcos, til' ele-

E \) caso é que le\'ào sua l'1.'puguanciü ao ponto de g~r,. ser clOlto, o occupar empregos; ~as ~lo cida
nem :Il1mittirem os homens da côr Unes á participa- ~,\\):>,~~~~~.~ta,~\~~:>~ q~Q: e~\e R~ti~~~" !\ada por
çào dos direitos politicos uI'm de emprt'gos. COUSll t,~nto, SUnr1.1,,~ll) es.t~s,artlb'Os ,~s opm,iü~:> d~ ,nobre
em quo s.io som uu\'ida dcsarrm:oados, e nit'Su lhes dep,utad?, Dl.U m3.l, ~ COluO ,~~onhccido, I) IS~O no
10"aO\os vantag\Õm, Servirá esla observ\l~üo para melO d~~ta, assQmbl~,a, o, direitu 11,\ (o~a. E Ul~\
desenganar al"uns misera\'eis embaidos por iguoran- ab,surdo. tlmguen:,h,l hl~Je q~e,rec~mhcça esse dl
cia com 3. ..randc liberalidade du gOl-erno amel'icano rClt~ (undad~ em, 'lolüllCla, c l!lJ~SL1~'-'l.
assentand"o que só alli ha liberdade eque ti 1.1 melho~ Dlgo que e p('r~~so, e :>ub\"CI'Sl"o, porque destroc
organisação politica imagina~'el. L~~bro-~e ~Ul' ~s ~.n:me,za ,e ,cst"b~li~aue ,do ~:?~~O d" n;t~iio. P?r
e~tados onde se faz lIqueUa 1"nomml0sa dlstlUCt;ao _st~ prmclplO de,~~ que eu li\esso força me farIa
rl~ Cl~reso são la Del~ware. C~rolina, ~cntu~ky, etc, II!1~~radOr,~o B~3Zil~ e ,0 fi~3.Y3. s.?OfO de ~n~~o. o,dO
1'1nallIi~nte eu ~ubstituO ao ~ 60 em dlscus.o;;ao o se- dl~ltO, ~OIS que o dl~lto d,t f01'1;,1 e um direito bt:lU

, e:~' ~ 'recoU!lCCido! no sentir do n'?bre deputado. Nem so
gumt"., , _ mo pode ObJOCl3.r, que eu nau tenho força; pOl-qu.e

« Os hb~rlos na~td~s no Brazll, e os q~e,UM eu me,sIDo não me posso assegurar isso, o nr\O seria
tendo, n.1SCido no Brazil casll:rem c~m braztl~r\\ e o primeiro usurpador que teUl ha'-ido. eu tirannzillria
e:terclklr.~m~ura,genero de mduslrlO,.-Jlacwl da· 3. naçào, usurparia os seus direitos, e fic3."a por isso
Coste;, »---FOl apOiada. mesmo sendo um legitimo senhor. Se o direito da
.O SR. ll1>.~UUQT;ES DE REZENDE :-Apezar de ter força fosse um direito reconhecido, o nobre dl'puta

pedido a pala'tra desde sabbado, estava resoluto a do nào estava livre, de que eu, se tivesse força. I)

não fallar,paranãoproduzirprop~siç?es.que encer- agarrasse. e le'-asse }lara o deserto) onde ninSuem
rão verdades. qua por agora nao JuloO'O prudente lhe pudesse nuel.', e ficava de facto, ededireitosen
enunciar; masqu~ndoou~ dizer em t~1l\ propheti- d? ~eu senhor, Não passem pois s~mclhnn~ prin
co que não ha philantropm no coraç~o daquelles C1pIOS' e som expander outras razoes, que Julgo til).
que' votarem por este paragraoho. tll'e logo uma verem . ficar guardadas, voto pelo paragrapho tal
vouta~ea."tisntede falIar, Eu o larei sem largar das como está, ou ao menos COOla emenda do Sr. Silva.
,mãos as. verdades, que julgo deverem ficar nella Lisboa, por ser mais ampla.
!echadas,e só direi as que bastão para sustentar o O SR, MA.CIEL DA COSTA :-Sr. presidente, não é
paragrapho. facil empI'eZll lutar em discussão com o meu illustre

.Em 'uma naçào um o combater pola patria é um amigo o· Sr.· Andrada Machado, principalmente
direito em.uma naçãoescravaéumdover. eéporisso quando a uma dialectica apurada reune o encanto
~ehojei'i.ãoveEnOsmaisllquelles:prodigios de ,-alor, da philantropia. que delei~ os ouvidos e arral>ta G
e:he...-ois:mo de Esparta e Roma,; Eu lia historia ge- coração, '
l'lihde;Ingl.atelTa:'~,oprospecto ~istor~co dogover- ~evo porém ~efend~r-me, e ao menos elucidar

.
»cdo"parlamento mgl6Z'por,Joao Miller. enella mais o fio das mmhas ldêas eo grão de força que
al3hai:que noS,principias da Inglaterra o sigoal 00- quizdaraos meus argumentos. EUas nào forão mathe
'&a~'ide'cidadão.·que ·,podia.·apparecer nas maticas demonstra~es~ nem as ha em politica, e o
~léas.~pa!'1amentos, era\osersoldadot ecom- nexo delles escapa facIlmente a quem. escuta. Não



:~~Qro ~ WN"tl~~~, e l~"i&l "-~~'i~ t~~ p..,l3.,r~' r30 fu~.r lci C\mtt\\ M "lfurr.,,$.. romõ tudo "t~t;\
,t''tld3d3.~lU poll~c~u l~ l\\\~t\"dl~U.~'i\)qu~, W\\~l\ U'" ~~'\ti~\.i~'\ J.o:s M\;ali~"-tnidóS tôln. ~'Ô.
coou,~ \\ ~~'e t\'~pt:'ltQ, ~ ~~',ll\blt\, t\JtU\)\h'\ lll\~~ P't,,~.~ ~ ~.

,'~dt.\,l:UUS i,,~\.\ t\.'\l'''l d('::4,~l"r \.~ sh\ll\l~Ul:m~d" . v~\.~ i,,~~ e n~\,) !\ci,de lemer ~1' t\l~ e pd~ n~~
~. bnnh\\ br~atl~u'''' ~~\ln p..'\~'\I~~ Ú Ú t\l.\..>l:S\'. ~\tid\\ P'\ltR\ 't Nàl\ ~\\I.'. \\\l.\\~~\) d~ ~\\~t 'C\)m ~\) ~t'~ndê ú
: quú ~u <\ tQUl\,) no d1~U~'\I quú ti:. POOéro.~ n"~"'1.l~, C1lJi\ umUén~ púpul3.~,ào ~~ú SUl!\)-

O l\ll'l\ prlml.'iro 3.rgmuú.n\t.\ t'i.\i 'l'l~ na.o bi\~mlo ~r ttl\i\lqu~ "~pl\)~\u, d~lm\st-"\nci\\ que dú ncnhu-
. da n\)~'\ ~~·U·tl' l,bri~\~\,) ,il' ~'t-~h\mu\.'\S m.' ~'ci\., d:\. ma ~rll'. ~"" ~rm,,~ \\~ \\~~\ n,,\~~. Os \Uust..."'<'s

nus.",,,-, ÍilUUU" tw~'\~'\s l'str"t1h3.:s.. l'l\\ qUl'lU n3.l\ ron- or\'l.dol'\'s nàt) temé~n n\\u~\, m\'l.S t\&.o sci~ ~~us ron
C"~~~'l'm Cl'r~"s dfl.'nmst\'l.ud\'l.s l'\'~u\\1u:ts pclo in- sl\tu\m~ t~~t) <\ ttlt'Sl\lit l.~r~'"Cm. Eu l'S ~dm\N,
~SS~ $~\ciitl ~ \:\1us,,\WI.-tUe l'Si\\1\\tl\ ql.l~ ti)~~t\\I..~ ~\\,) m\'l.Sl\&O t.\S s4:,"t), ~Ill) ~ tU~l\oJS ~I.dmiri\.\'cl 'ltl.I.'- ,r~t\~.
~.rtlp\llt.~t\$ l'tu ;tdmiuir \:!$ttat~~iro,~ lIUQ Ul'S lr:\- tnu"'S pt)litlcus cilmo h~m t)s &tmloJS-rnhios, n~t)
,~.m ind\\slri:t, cnl\l'tt\'l.úS, sc\t'nd\1 t' "'\Slnnw.....~ l.'! U\t) bou'""sst' il\nd;\ um 'lUl.'! \mnbr\\sse <\0 C\)ug~t) I[Ul'.
!.~m~'S "'tU \.\$ ~(rit'\1nl~ n5.o Uws impllutlo C\)ndi- u." ilfrka.lIt)$ Ut"~ll\ UI' jusliçn f(\~úr ~'\rt~ Ui\. r<l.m\U3.
~l\ mmhum;t. Al~um dos l\Q.."\lmmllt.lS 0Nl\\S~t'S \\mt'rit·;~t~ ...., PlH'qllt' pt'!;\ úscra''''iu,\t) Jii r\l.~i3.t) p"r~t3

,lj;clt\" ~~~\ht.\rt's ,qUI.' 1M prt'\'l,,!t'.r~o, dt'~i\:_ l'st\1 \.\b)~ d"'~ f;umhrt:; rt qut' $"r".lràt), t\U Pot'\lUt3 pd;t \'l.lfurrl\'l.
~~~?? i'\"l~ tl WJO. M\l.S o~ \\frlt'~U\os não s,,,, t'str\'l.U- na~ct)r"\tl pnr'l;t .lllWrl\\'\, t'l)ln~ prt'leudúm 1;.$ dous
- ~It'\\",~ lh:t'l1\ os 111\lIS III1ISt.rl'S l'lllt\b\1túnl~,,- It)o'\) ~'t'nht\t'1.'~ '1"1' ll\l.) t'tlmba.lúm, bl'l,"'n l'\)$úr\'\'l.d" p"ra
,.n..i.u "al Q <trgt\tt1t!ult\. Nãu Sl\\\ I.'$tr~ug,'itl's, di~ um nt.\s;\ ~h\tH\ I\\'S$a Ih'scI\Ilt'rl\\.
--'Ucllt':s.. pt\:'\lUé, t'omo l'Sl'r\""tlS, j;i 1\:I'rão p."lrlú da l)\mumir gr'\lhl3.1nwnlt' 1I tratico do t'\.\\\\pr~r h\)
. [amilia n qUI) ~l'r,'irào: ,I~à? :;;\0 .\)~lrnn~"\liros, ~il: n~l)l\~ t' l'ltll'l'l",nltl tr~lar t~t)1U llllll\anidadl) 0$ que
:~ ~tro, porqUt' pt'la nCIIlH:m:atl d\\ hb\lNal1(! l\\\st't'r,\t) s,'o 1)$I'ra\'tl~, I'IS ;\1\\\1, ::I'l\h\\t'\'~. h\llo qnanlo I\\(':
:~~nl"o p.'lrn o Or:u:i1, ,ll'\·\'III\.1s. A ;\llllli::<lll IMh'~ par.\ \\ f"milin bra<:i1l'ir"
=-.c_.'.~.'" Eis aqui duas nalllr(\H$,'~'\\\lS b~m dilr~.'I'l'ntl1s, blo dl'''t' st'r pI'sall.'\ mah: p~lIdt'ntt'lI\l.'nlt',. Enll'l'llIlUuito
~~mt'tnph~'sic{\1 sl1l\hol'\'s. (.) :l{ric:lno t.> nírit':U\o \) l'lUbllr<t, Il\as ~\.I~l \.'t'l\iht;;tI"S ltllt' pU::$ao at\.auI'ar sua
•.•....;qn... :l.ndu lrnt<tnllls llt' lds COUSlitudonaés, ú quando ndht's;\o \1 ;~trl'I~'~IO \\ti p:m: I', :\ SI\(\ prospt'rlll:l.,dl' c $1.'
,,!ralamos dI) habilita-lo br:u~ildro, h\1\"\'lI\os dl' ~11- gur:Ill\''': l.\.It\lh~\Il:s t'sll't'llas para ~S(rallg"lr\.ls em
'~r~m\\r-nos cam us prindpit\s dt~ direito politko qum~ I\au .ha. I\\tlt\\"11S t1l'$fa''llra.\'I'I~ Ih' slIsl'dta:
,-\Ull\'Ut'S.,ltUl)l\tt) l'l'Conhl'Cidt) polns ll:lrtles,l' osta lli'lu "llllh~'\\l's ll~lP,tl~t"~ nus ltWSIllUS 'lul) t,,\m u nOSSll
'-. roconhl)~ú sonão nnst:imt.lnto ph~'sil'll t' não lUl't:l- $<\ugllt' brnt.1lt.'ll\.I, t' t1\'~\hl\ll\a par!1. africanos,. qltt)
··~"sico. COI\\ slla I'arl,'\ do :l.!f\ll·rla, qtH' nao t' senão lUU htlllo
.'~'9s est.rall'~'il'llS das oul:;~s n:l~üos \'\'m lInra eslO ~am, !,I'\)\~ar qtll' \)110 h'll! \\ dil'PI1~i~i\ll, ~h' Sl'lI~ b,ra-
'f~ nrrastados poln nl'L'l'ssld3dl'! Ul' Cazer ft)r~uua, os ~~s ~ l~t~ l'l'l\ .\:nlp,~)1 mür"~) para a fanll\w, brm:lh'lr\\,

';m'lcano:.: w\m porqlle .sou.s lm~lJ.."lros ~ompnt.rlot.:l.S os ~. UlJ!lsll~a:,t' ~1).I~~,\qUI' l\.l\~ \'1,1lt)l\t10. "~llt'l\l}lIISlrnr
\'endülll : o o ilrn:ilMtl li \UnlS pulrla natural dllUIlS IsIOl' qllt' se dlrlgtr.lo I\Il'U~ ai gUI\IYlIlo~, ú n.m para
que do llutroS, l'I Stl pMo ser adop~iv;\ pI'los meios Mg\\f-1h~s n\)sl.)h\\n\Ucn\c n \\lltmssà,?'. comI) sup
~",'Conllúddos cOI~munllnent\l p~'lm; n~çUcs. Que t,l~S ~oe~\ ,os ~r~~I,lI\entos g~'rat)s qll\' pl't.1du:arao Ch'll!"t)r
.ú'J\'nmus nos nfru:nnos a aduUss,io" nossa falUlha 50 Os llluslrt Soradorl's.
'ii-~o L'llmpens,'\çfl.o dos males quo lhes tomos feito, O Sn, lh,~mQuEs til, l\~t.E~IIl\: - Eu uão sct'1.'i
If'eOtl~l no,"'a para mitl1. Ntls n[\o solUOS bojo culpa- como Philoctot\'S que bMl(W(\ tOC3.r-sl,-Ule no esti.
tfa:. dessa intrOdllcçào du COnmlm'l.~O do hOl1lcns. l\,..... mulo do muor proprio par" vasar IlIdo quantu tinhn
~OOlUOS os (lscrtW\1S q\\t' pngn,lUos, tiramos doUes \) \lO C\)rt,~ilo. Eu conhnunfci n ler íec\wlas M máo
triiimlho que dos homons livl'l.~ t.nmbOlu lir\'l.mos, c \'crdades, qut' como jà disse, pt'dt' " prtwidclleia que
uiilllos-Ihos o susteuto oa protecçào compnli\'el Ct)llI SI.' não soHcm, Corubatorei porem o urguU\üllto d.e
\,)seu l'stado; Úl>tá fl'C1U\do \) contrncto. Qt\~ ~U~s um ilIu::.tro deputadu p\.)lt\s m~::'ll\ns r~\z\)cs, que ox
rii'iQ &10 bllrbaros. {Iorque seroudo rolações histori- POlltiOU.
tas, ha entro olles J(i socicdaâes regulares, como diz Sr, pl'IJsidelltú, o Ut'SPl'üSt), e o lUt)llosc:\bo. com
\) meu illustro ~'nügo, <tppl'llll para () tüstmntmho e ql\tl os portllgue,zü$ tr"-lu\"tlo Q$ CQ1\)MS dt\ nr(\~n•
.e:âperioncia dos que os recebem aqui dos nn.\'ios que plantou essa. rivalidadt.', t~o antiga em I\\tlH~\s pro
os tr:mspo1'tão. \'inci\'l.s, ou üm todo o hnpúl'io: riraliu;\de qlle tauto
.'. Emfim, senhores, segura.n~.a politic..'\. o não phi· mal tom (cito à pa~, e harmonia.
!~uHropias dcvo ser n. basl1 de llOSS3S dúcisõús ncskl O dcsprot.o com gllo os senhol'\)s. ou os brat\l:os
mataria. A philnnlropia. deitou jà a perder florou- trnt.i.o os Ubúrtos d3.r;i origem ú tc1'à dado ~i essa
'Üssimas COIOl\ias franccz..'\.s, Logo que nUi soou a do- a.versão entro ambos,
'.·êi.. ,.araC;ào dos chamad.::s direitos do bOlUem" os espi- A illllstro commissão pal'út.:ll que. rocollhocNl qUl'
''f!'.os aquecorào, e os afric..'\nos servirão üO inst.ru- isso era um '\'eMno \\0 Bfaúl ú uào podendo ser.a.
:f~ento nos maiores horrores quo pôdo concebcr a ral-o. procurou com estú pn.rugrapho UúutraUsa -o.
;~aginn~...10. Prefiro oproferirei sempre o phanlll da Con\'inha por vcutur~\ consürvar no Bra:til, como
~eriel\cia ndoC\1s tho\)rins philnntropicns. ostrntlg(lirn classe, essa. qUQ o nobre deputado con.
c;~1Yejo unções alumiadas e tambem philnntropicns, Cessa SOl' numorosn?
~~O a dos Estados-Unidos dn Americn, ombarllça- Convinha arredaI", do nlls? Nem potlill.1 nem
~ com n. quesk'i.o do destino quo so ha do dar MS c01winha. Ern. pois MceS&\t'io curar essa aversão
libertos, e tanto quo ninda agora em 1816 se orgll- que (lUes nos deviào tet', se os tru.tll.SSOlUOS com
n15a1'ão sodedades com o fim de crearem nn. costa desprezo; ora nacossaria fazor, que anos tivessom
o..,"'cidenta.! da Africa uma colonia-dc get/.s de cou- interesso em Ugat'-so A nós polós fúros de cidadão:
·l~r librcs- pura onde se transportom nquollcs \) neutrali",'\r nssirn o vnnono. Por isso. esta rn.zão
d'cntro cllos que quizerem ir. do i\lustre doputudo, longe de scr contra o para
! •. Vejo que n\li (\ maior parte dos estndos oude !la grnpho antos o apoin: e é .por essa mesma rn.zào
~cr(\vos temendo os perigos li quc o crescimonto da que o pal'agl'llpho de\'c passn.r, quando muito,
;população de libertos t>xporin n sol'.icdndo, resolvo- como já âisstl, com n \IDlúndn do Sr. Silva Lisbon,
, ~
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o Sil.. SILV.\. LtsBO.\ :-St. presidente. não posso

deh:::.r de faUar segunàa vez sobre o presente as
sumpto. visto que o nohre membro o Sr. Maciel
da Costa, a quem por t~ntos titulos respeito, impu
gnou com tanta ~bemencia o artigo do projecto
da constituição. Principabnente fundou..se na po
lida do sabio governo ingle:z, que é mui restricto
em naturalisação de estrangeiros; na a~periencia
da naç..10 franceza, sobre os males que sotireu das
enthusiastas de philantropia das suas calonias; e
na pi'atica de alguns estados dos americanos do
!lorte, que até restringem indirectamente o nrbi·
trio dos senhores em darem alfortias, obrigando~s
a pro'rer á subsistencia dos seus libertos, par3. não
serem á cargo do publico e até formando projectos
de remeUer para a ..lírica colonias de negros for-
ros, para se \i'rrarem dos perigos que resultarião
de slla pres('nç~.

Este i\iustre membro suslentou, que os africanos
de"ião ser considerados como estrangeiros, para so
lhes nào dar \) fôro \k cidadão, ninda quo libertos.
EUe os considora como barb.1ros, ({UO forão suioitos
no sou p3iz á gUl.'rr:ls UI.' ('~Ierttlinio c {la horrido
despotismo \los seus g\WornOS, figur3ndo pnn}rosos
{uluros, a não \'i\'oft'm sempre 00 DftlZil no capU
\'l'iftl, Oll, \lO IOL'nos, Sl'm o gr~w do ddl\dílo, palito
qUt' forros.

Sr. prosith'l1h\ o susto nllo ti o n1l'U vlol1lonto do
rida: o 51'1' justo .i todos oS homens \J principal
lUento âqul'llo!4 quo mais l\'m sotTrido polas inJUS
tiças dos mnis fortl't;, Ú um de\"or ainda maior dos
quo desejito a lul'1borll do golll'I'O humano.

Que comparação poJclU l\!r africanos acarrotndos
com tantas forças o JUás nrtes do SllU paiz o impos
sibililados do tornarem tt olll" COIU os estrangeiros
liv1'CS das mai:; uações, \lrillCipalnllmlo da Europa,
\lUe "~m ao Brazil qunsl toJos com animo o tendo
~empro os lUeios faceis do "ollarem pnrtt ns suas
patrms, que sempro considerüo como supcrioros em
ci\"ilisnção?

O temor justo dove SI'I' o dI' porpetuarntos a irri
t3cào dos africanos o do scus oriundos, manifes
tando desprezo I.l odio, com s)'stl'ma fixo do nunca
welhorar--se a sua condição: quando, ao contrario,
a proposta liberalidade constitucional devo v('rosi
"eImente inspirar-Ihes gratidão e emulacão. para
serem obedientes e industriosos, tondó futuros
prospectos de adianl3mentos pl'Oprios c do sens fi
lhos.

Nada prova o systema do go\'erno inglez em não
ser facil em naturalisação de estrangeiros. Isto
procede principalmenle contra os francezes, cujo
caracter lhes é dl.'sagl'adnvel, pelns antigas recI
procas animosidades. Todavia na finda guerra re
\"oiucionariadeu asylo á mais de cento e cincoenta
mil estrangeiros, principalmente dos emigrados dos
paizes revoltos.

Além de que, tendo maior populacão do que o
seil teultono admitte e tendo muitos capitaes a
empregar, quer antes dar occupação aos seus na
l,uraes, que aos estra!lgeiros! salv;os os que se dis
tinguem etn alguma lUdustrla uhl ao progresso da
riqueza danação. Este ponto se acha bem desen
'(olvido nas dissertações dos mesmos sabios da
Ftanca no seu. lll,}'lfl,} C%lgl) d,il, impup;nú.ndo \)
1>rinclpio~a ,.e~procit!ad~, como prej~dicial, qu~n·_ao· as naçoes Dao estão Igualmente Clt'cumstancla-
-das., .... . ..
·..OBra.zll \em o maior interesse de facilitar a na

fl1raliMçãn -de todos os estrangeiros uteis para at-

tta~ir capitalistas~ industriosos e sabios, com qlle
rapldamen:e se augmente a civilisação e riqueza, e
~bem se acl3re e melhore a população do im
perlo.

E porque não teremos ptlr modelo o s.tbio go
'rElrno i~glcz na i!.0licia, que nlais de pe~ nos toca,
sobre a lmporta~o de africanos e protecçi;.o dos as
Cr;lVOS contra o abuso dos senhores ?

Por mais de vinte annos o celebre Wilberforce
perse"erou na proposta da abolicão do trafico de
83tlgue humano, até insinuando ser contra o espi
rito do christianismo, citando no parlamento li sen~
teil~1 do Apostolodas gentes nos Aetos dos A;mtolo.~
Cilpltulo 11, em que dcclnra tt'f Deus foito dfl um pai
todo o ~~ero humano, estnb~lcccndo os tennos de
suas habItações. Aquollo phllantropo foi conlra
~i.3do ~té com a ~njuria do hypocritfZ (opprobrio que
Jil ou\'. ncst() recinto.)

E P?rquo so nlll.'ga a policia do nlguns estndos d~
Altl()rl(~a do Norte, em quo o:hno o s~tomi1 do ca
pti\'oiro o ondo <lliAs não tra~borda a sabodoria, an~
tos se 00t3 a crueldado com os escravos, como n~
Vir~itli", Cnrolion, etc., sendo por isso compara
liVllmontl' ml'OOS civilisados C ricos a respeito dos
outros l'llt<ldos livrt.'s; o não ~o lôurou a sabedoria
do Congresso, quo já prohibiu absolutamente o tra
fico da c!lcrn"atura africana o ató já so marcou a
ÚpOCll, em quo dovo cessar o syswma de cllpliveiro'

Todos os ()xagorados perigos o Bustos 80 (1csvane-.
ccrão o as colouias ingll'zas nao só têm adquiri..io
Dl<lior Sl'gUr<luÇ4 o oxuberancia dos braços neces
Sill'ios para o trabalho dns tcrrns, mas lltô ainda
agora o grnndo queixumo dos colon05 Ó a barlltozn
dos ~on()ros coloniat's na Europa, e\'Ídento sympto
ma. de quo faze[u culturas c nlultiplicão produclos,
quo excedem II demanda oli'ccti Vil dos mercndos go
rnos.

Pormittn-se-me tornar a repelir, que 09 males
quo soffrerilo as colonias frllncezas {lrocoderão dos
extromos oppostos, tanto dos anal'cIustas e archite
ctos de ruinns, que pretenderãO dar repentina c ge
ral liberdado nos escravos, corno da deshumanidadc
do seus senhores, que nüo quizerão admittir ne~
nhuma modificação do seu terrivel Codigo Negro.
Então o conflicto do partidos, tão excossivos e des~

esperados, produziu os horriveis males que todos
sabem.

O mesmo bom rei Ll1 i;: XVI, muito havia antes
concorrido indirectamen~· . ainda que sem intenção,
para o transtorno que ~ol)reveio; porque, ouvindo
máus conselhos, especiosos na npparencia, facili
tou e animou o trafico da escravatura dos africanos
não só não impondo direitos 6. impl)rtação, mas a\.i
dando gratificnções aos importadores; do que re
sultou exorbitante accumulacão de eafraria e o in
cendio de pnixões, vingancás e resistencias, que
terminárão no cstado que' ora vemos a ilha de
S. Domingos.

Deixemos, senhores, de olhar para Africa coUl
máus olhos. Lembremo-nos que Moysés foi afri
cano, crendo, como se diz nos Actos dos Apostolos,
na Sabedoria do Egypto e foi casado com l,lma mu~
lher ethiopica.

A igreja africana foi famosa nos primeiros soeu
los do cnrislianismo: cUa prod\\'l.i.u 05 Cyprianos e
Agostinhos. Todas as nações que ora são mais cí
vilisadas. forão antigamente barbaras. Os russoS,
que ha pouco mais de seculo a.penas erão conheci~
dos na Euro~a, e que Bonaparte chamava borbaras
do Tánais, ja forão duas vezeS dar a lei em Pariz,'
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E bem C{Ue ainda na Russia hajão muitos escra

.os domestlcos e provinciasde servos de gleba,que o
seu imperador Alexandre, tendo, ou affectando phi
lanlronia; tem mostrado desejos de emancipar (re
conheêendo todavia não o {loder fazer de repente)
assusta a Europa pela sua lmmensidade terntorial
e ~rogresso de-civilisação.

Tem-se dito, que os africanos são inc3pazes de
civilisa~o e de regular industria, como tendo sem
pre vivldo em immemoi'iai barbaridade e cujas vi
das sempre estiverão á mercê de seus despotas na
Africa: porém os inglezes têm calculado,- que neste
p.?iz ha, pelo menos, cem milhões de nabitantes,
que de certo não vivem do maná do céu. mas do
fructo da terra; o que suppõe, além de sua fertili
dade, não pequena induslria e alguma justiça re
gular do sous governos.

O trafico de sangue humano que os europeus
tanto t~m promovido, tem sido 11 causa de se perpe
tuar n forl'za o t)"rannia, quo nlli SI' v~.

A Sociedade Africana do Inglaterra nào v~ oh
staculos insuporl1voitl ao projecto de ci\'ili511rllo o o
HoVl.'rno britanllico, calculador do intl'l'I.'Ssl·5, já
nao tllmo faltn do merendo de 5UlUl mnllufllcturas na
I~uro(ln, tondo alli UIU povo irnmtJJlllo (lllrll dar-lho
VtllltilJo o instnlllllJntos do tralJalho II rccobur em
troca lIl1Ul1 mIJlaos pn'CiOtlOll (l muilulI Illaturills pri
moiras para as llrtull o comrnorcio do mundo civili
~do. Pordôo-mo esta au({utlta nti:lCmbléll, 5l' disser
o quo pnrcco mllnos sériO o \Jxconlrico doslll con
gresso.

Sou tl'l!lOlllUnha do visla da indnstria de um afri
cano forro do um boticnrio na BahiaI °qunl tiuhn
de arronuumonto ullla poquonn t'l:-ra vlsinnn ú uma
roça minha do conllider:n'ol extonsilO no ll'rlllu da
cidado. Eu tinhll escrnvos o eUe nenhulll; mas tra
balhava só, /lua mulher e alguns 1llhos mnnores; li
sun terra produzia muito mais c os~ava tüo limpa,
quo quasi so nÍlo via folha ou planla inutil; I'Lle no
domingo se banquetoava com gallinha5 quo Crllava:
e na semana ainda lho rostava tempo para vir car
regar cadeira na cidade: alli vi a imagem da felici
dade domestica. E porquo não se multiplicaráõ os
tes exemplos havendo bon legislacão e policia?

Deixemos, senhores, controversias sobre côres dos
povos; são phenomenos physicos, que varião con
forme os graus do equador. influxos do sol e dis
posições geologicas e outras causas muito profun
das, que não são objeclos desta discussão.

Os francezes branquissimos, quando invadirão o
Egypto, tornarão melos-negros, quando delle sa
hirão. Nas pyramides entre as antiguidades eUes
acharão uma esphinge negra, que bem se sabe ser
emblema da natureza humana.

Um escriptor inglez, Janold, sustenta (com pa
rodoxo) que a raça primitiva do homem foi preta.

O meu mestre de hebraico na un1versidade de
Coimbra, João Paulo Odar1 clerigo da Syria. era de
opinião, que a raça primitIva foi a de CÔT de barro;
não s6 pela antiga e geral tradição de ter sido o
homem formado de barro, como porque o termo
Adam é, segundo a grammatica e raiz hebraica, a
terceira pessoa do verbo -rubuit-envermelheceu.

Boas instituições, com a recta educação, são. as
que formão 05 bomens para terem a dignidade da
sua especie, sejão quaesquer que sejão as suas
cÔres.

O doutor Botado, em Lisboa foi clerigo e letrado
negro, que (perdôe-se-me dizer) valia por cem
brancos.

, Emfim, recordemo-nos que corpos militares de
libertos, em que ao par estavão crioulos e africa
nos, têm ,muito contribuido para o estabelecimento
d? Impeno do Brazil. Emfim, o caso jã está deci
~ldo pell? estylo do juizo dos orphãos, que costuma
Inventariar e arrecadar os bens dos filbos meIi.Ores
dos lib~rtos e dar-Ihes tutor; o que é virtual reco
nhecimento de seu direito de cidadão. Só rest;.>.va a
declaracão authentica na constituicão.

Julga~do-se a materia discutida; o Sr. presidente
propoz:

1.° Se passava o § 6° como estava redigido.
Venceu-se que passava salvas as emendas.

2.° Se passava a emenda do Sr. Silva Lisboa.
Venceu-se que sim; ficando prejudicadas as outras.

Não continuou a discussão por ter dado a bora
da leitura das indicações. -

O SI\. VEI\GUElRO pedio a palavra para fazer um
requerimento concebido nos termos seguintes:

« Requeiro quo se inste ao gorerno pelas infor
mações pedidas sobre os negocios de Montevidéo.
porque assim o parece exigirem as utimas noticias.
-VN'911Ciro_»

O Sl~. ALENC,\1\ :-Eu apoio o quo propõe o Sr.
Vergul.'iro i mas requeiro quo se nomeie uma com
missüo especial para se encarregar deste objccto,
quo cu consid(JI'o da maior ponderação e que talvez
com'onlia tratar em sessão secreta..•.••.

O S1\. l\1.\nl.\l'mo DE ALBUQUERQUE: -- Eu tenho
para olTerecer ú considcracão desta llssembléa uma
mdicaciio sobro a mesma materia apontada no re
qU(lrimonto do nobre deputado'o Sr. Vergueiro; e
como n j\ll~o da maior importancia, requeiro desde
jflll urgencia. É concebida nos seguintes termos:

« INDICAÇÃO

« Proponho: 1.° Quo se nomeie logo uma com
missão, para tomar conhecimento dos negocios con
c~'rnentes ao Estado Cisplatino, desde a sua occu
pação pelas tropas impcriaes até o presente.

« 2.° Que esta commissão ouca o ministerio de
Sua Mllgostadc Imperial e ao procurador do dito
estado residente nesta côrte, sobre o mencionado
objocto, dando de tudo conta e propondo os meios
quo julgar mais proprios, para restabelecer li paz
naquello estado, com utilidade reciproca.

« 3.° Que niio sendo possivel, ou não convindo
effectuar a incorporaçã.o do dito estado, se trate de
desoccnpar aquelle palZ, pelo modo mais decoToso
á dignidade do imperio e mais analo~o ás circum
stancias actuaes, havendo as possivels indemnisa
ções e fazendo-se os mais convenientes e amiga
veis ajustes; de sorte que se concilie a justiça com
o interesse da ambas as partes e que se ponha um
termo ás calamidades de uma e aos sacri.ficios da
outra.

I( Paço da ass~mbléa, 30 de Setembro de 1823.
O deputado, Jose Marianno de Albuquerque Caval
cantt.»

Feita a leitura desta indicação, e achaodo~se diffe
rente, propoz o Sr, presidente em separado e em l°
rugar o requerimento do Sr. Vergueiro, e foi ap
provado.

Depois passando ã indicacão, cuja urgencia tinha
requerido o seu autor, pergÚntou se isto se não 1'e
cuzia ao que propuzera o Sr. Alencar, isto é á no
meação d'uma commi.ssão.-Venceu-se que si~.
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« INDICAÇÃO

o SR. A."O>lUDA M..'l.CHADO: - São já tantas as
commissões que julgo superfluo nomear uma para
este objecto; parece-me que será bastante remet
rer-se isto á commissão de diplomatica, unindo-lhe
alguns membros da de politica interna, ou de con
stituição, e de guerra.

Propoz então o Sr presidente â assembléa:
1.0 Se queria que se nomeasse uma commissão

especial.-Yenceu-se que não. .
2." Se o negocio iria â commissão de diplomatica

unindo-se-lhe quatro membros tirados dl1 commis
sões de constituição e guerra. -Dicidio-se que
sim.

S.o Se estes membros serião nomeados pel<t as
sembléa ou pelo presidente. - Venceu-se que o Sr.
presidente os nomeasse.

Em conseqnencia desta resolução nomeou o Sr.
presidente: das commissão de ~uerra os Srs. Costa
Barros, e Rendon; e da de conslltuição os Srs. Costa
Aguiar, e Camara.

O SR. MO~TESUMA, pedio a palavra, e depois de
fazer um discurso (em que nada se entendeu do que
escreveu o mesmo tachigrapho) mandou á mesa a
seguinte :

« Proponho que se peça ao governo:
(f 1.0 Os motivos porque não tem publicado o

manüesto de ~e falIa a ordem desta assernbléa da
tada de 30 de Maio deste anno.

u 2.0 Que informe á assembléa se tem nomeado
os competentes diplomaticos ou agentes pllra resi
direm nas côrtes estrangeiras; e no caso de o não
ter feito, os motivos porque- O deputado.- Mon
tesuma)) •

O SR. ARAUJO LalA: - Esta indicação não p6de
pela sua imporLancia ser tratada, é apenas proposta ;
c por isso requeiro que fique adiada para se tomar
devois em consideracão.

Não se fez a propo~ta do adiamento, porque deu
a hora, e por cUa ficou adiada a indicação.

O SR. PRESIDENTE, assignou para a ordem do dia:
o projecto de constituição.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - Luiz
José de Carvalho e Mello, secretario.

RESOLUÇÕES DA ÀSSEMBLÉA
P.\RA JoÃo VIElRA DE CARVALHO

lllm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, appro
vando o parecer da commissão de marinha e guerra
sobre o projecto para os novos uniformes de que
devem usar diiferentes classes de officiaes do exer-

cito do Brazil, cujo projecto lhe foi remettido pelo
governo em officio da data de 20 do corrente: re
solveu autorisar o mesmo governo pàra ql1e faça pôr
em execucão o referido projecto. O que V. Ex.
levará ao êonhecimeilto de Sua Magestade Impe
rial.- Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
30 de Setembro de 1823. -Ioão Severianno JUaciel
da Costa.

PARA o MESMO

DIm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, constan
do-lhe 'iUe têm sido admittidos nos corpos do exer
cito naCIOnal officiaes luzitanos vindos da Bahia:
manda participar ao governo que precisa da com
petente informação sobre os motivos que o deter
minarão a ordenarareferida admissão. Oque V. Ex.
l~vará ao conhecimentu de Sua Magestade Impe
nal.- Deus guarde n V. Ex. Paço da assemblea,
em 30 de Setembro de 1823.- Joã,o Se-verianna
Maciel da Costa.

PAR.\ JOSÉ JO<l.QUII4 CA.I\NEII\O DE CAMPOS 1

Illm. o Exm. Sr. - A IlSsomblén geral consti
tuinte e legislativa do Imporio do Brazil, tomando
em considernciío o que lhe foi presente pela com
missão de cônstitulçào sobro o requerimento dos
eleitores do districto do ltapicurú do Cima, nlI pro
vincia da Bahia. eo de Antonio Pereira Rebour.as,
em que representnrão as irregularidades com que
se procedera na apura~iio de votos pllln a cleicão
dos membros da Junla governativa, na camara'da
Ca~o~irll, então capital daquolla provincia: ma~~ll
partlclpar ao governo que precisa que se ellJao
com urgencia da junta provisoria da mesma pro
vincia, para depois serem remettidns a este con
gresso, as competentes informl1cões: lo sobre o
methodo ~e se adoptou no distriêto de Itapicurú,
para a referida apuração de votos, declllraddo se
deste methodo é que resultou o excesso dos votos
sobre o numero dos "ogaes n favor do capitão-mór
João d'Antas dos Imperiaes ltapicurú, e se nos
outros districtos se seguio o mesmo, ou qual foi o
praticado neUes; 2° sobre o facto escandaloso succe
dido na camara da Cachoeira no sobredito acto de
apuração de votos. narrando II mesma junta com
exactidão todo o acontecido., e mui 'Particularmente
o que houve com o cidadão Antonio Pereira Re
bouças; devendo ajuntar-se á informação todos os
papeis, a este assumpto relativos, que existirem na
camara, ou na secretaria do governo, e com espe
cialidade os que tendo sido pedidos pelos stippli
cantes ás referidas camara e junta governativa lhe
forão negados. o que V. Ex. levará ao conheci
mento de Sua Magestade Imperial. --'- Deus guarde
a V, Ex. Paço da assembléa, em 30 de Setembro
de 1823. - {oão Severianno lIfaciel da Costa.

... e ..



NOTA

Na pago 27 do n. 2 do 2° volume do Diario da Constituinte. se acha inserta a seguinte:
ADVERTIlNC!A.-Como, om consequencia da representação que fiz ao soberano congresso, fui dis
pensado de continuar na redacção deste 2° volume do DiaNo, declaro que já o numero soguinte
não é redigido por mim; o que s6 fico encarregado da publicação das sessões atrazadas.-Theodoro
José Biancardi.
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