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DO IMPERIO DO BRAZIL

Sessão em ~ de Junho de t.8~3

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃo-Móa

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a .chamada e acharão-se presentes 52
faltando sem causa motivada os Srs. And:rada Ma
chado Ribeiro de Andrada e Costa AgUlar; e por
enfer~os os Srs. Paula e Mello, Gama e Fortuna.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão; e lida
a acta da antecedente. foi approvada.
. O SR. ANDRADA E SILVA: - Não tendo sido ~os
sivel ~ommunicar hoje officialmente. (com,? fareI) a
esta assembléa, o resultado da partlclpaçao que se
me fez, para eu saber de S. M; o l~~a~ e a ho~a.em
que havia de receber a deputaçao dmglda a feliclt~r

e agradecer ao mesmo Se.~hor o acto da ~onvocaçao
deste congresso, o faço Ja vocalmente dlZend? que
S. M. tinha. determinado receber a~eputaçao?o
paco da cidade depois do meio dia, mas que, assl~

tinao a um exercicio da tr0ra. por um fat.al aCCI
dente se ferira gravemente n um pé, e P9r ISSO me
ordenou que fizesse present~ ã assemb1ea_que por
aquelle motivo fic~va defenda. a ~ecepçao para
quando estivesse lIvre do referIdo mcommodo. o.
que eu participarei por omcio na fórma do estylo.

Ficou a assembléa inteirada significando o seu
pezar pelo incommodo de S. M. .

Os Srs. Andrada Machado, Ribeiro de Andrada e
Costa Aguiar comparecêrão na sala, e com elles
continuou a sessão.

O SR. ANDRADE LIMA mandou á 1?esa a se
guinte declaracão: «Declaro que .v!ltel p~!~ su-.
pressão de todas as em~ndas ad~clOnae~;;> pro
jecto do Sr. João All.~ o Rodrigues de Carv~lho
sobre as sociedades secretas. Paço da assemblea, 2
de Junho de 1823.-Luiz Ignacio de Andrade
Lima ». . . ""

O SR. ANDRADA MAC~DO ~a~u igualmente
á mesa a seguinte declaraçao aSSlgllada tambem por
outros Srs. deputados.
. « Declaramos que na ultima se~são fomos.de opi
nião que não passasse o 2° artIgo do proJecto de
lei do Sr. Rodrigues de ·Carvalho. apeza~ da su
pressão das ultimas palavras" quanto a força

retroactiva. Paco da assembIéa.2 de Junho de
1823.-Antonio· Carlos Ribeiro de Andrada J[a
chado e Sil'l:a.-José Joaquim. da Rocha.-Lucio
Soares Teixeira de GOll'l:êa.-lgllac-io Accioli de
Vasconcellos.-Belchior Pinheú'o de Olit"e1"ra.
lIfanoel Caetano de Al-meida e Albuque}·que.-An
tonio da Rocha Franco.-Francisco Ferreira Bar
reto.-Francisco 11loni= Ta'l:U1·es.-D. NUllo Ett
genio de Locio Seilbit~.-Manoel Ignacio Ca'l:al
canti ãe Lacerda».

Os Sns. PACHECO E SILVA E NAVARRO DE ABREU:
tambem mandarão á mesa uma declaração do
theor seguinte :

. «Declaro que, na sessão de 31 de l\faio do corren
te fui de ,"oto contra a supressão das palavras do
p~ojecto do deputado o Sr. Rodrigues de Carvalho
-Tendo para este fim etc.-Paço da assembléa.2
Junho de 1823.- José Corrêa Pacheco e Silra.
- Antonio Navarro de Abreu.

O SR. CARXEIRO DA CUl\"H,l mandou tambem para
a mesa a seguinte declaração.

« Declaro que votei contra os arrtigos addícionaes
ao projecto do Sr. João Antonio Rodrigues de Car
valho. Paco da assembléa,2 da Juuho de 1823.
Joaquim lIÍanoel Carneiro da Cunha )l.,

O SR. SECRETARIO C,lRXEIRO DE CAMPOS :-Leu o
seguinte officio do ministro de estado dos negocios
da guerra.

IIlm. e Exm. Sr.-Havendo levado á presencil de .
S. M.· o Imperodor o officio que V. Ex. me di
rigia exigin~o eI? nome ~a ass.embléa geral consti
tuinte e legIslatIva do ImperlO do Brazll, que lhe
sejão trans~ittidas as informações do est~d? actual
deste ImperlO em todos os ramos da admlDlstracão
publica que mais carecem de refo!ma; tenho· de
participar a V. Ex. que achando-s~Já expedidas as
convenientes orllen~ a tal respe~to, serã~ oppor
tunamente commuDlcadas as preCIsas noçoes para
conhecimento da assembléa geral constituintJ; e
legislativa.~Deos g,,!arde. a. V. ·Ex. Paço em 31 áe
Maio de 1823.- Joao Vtetra de Carvalho.-::.. Sr.
José Joaquim Carneiro de Campos. Ficou a assem-
bléa inteiradt!. .
- O mesmo Sr. secretario leu tambem a seguinte

1



SESSÃO DI 2 DE JlJ1.UIO DE 1823

carta assignada por Domingos Alres Branco Muniz sobre sociedades secretas, em consequencia da su-
Barreto e outros presos da Ilha das Cobras.: pressão do art. 3° delle.

« Illm. e Exm. Sr. - Rogamos a V. Ex., .qu~ p~r O SR. ROCHA FRk~cO mandou á mesa a se-
especial fa,or, qu.eira servir-s3 de fazer d}stnbUlr guinte emenda:
pelos Exms. Srs. deputados da ~ssemblea geral, « Art. 3.°Não é corntudo da intRDe.ão da ass.",mbléa
constitu.inte e leo-islativa do Brazil os exemplares que pelo presente decreto se entendão permittidas
inclusos do papel, que fizemos im'primir, ~ara que as sociedades secretas, antes as repprova, e de novo
fosse public.1., não só a nossa Ipnocencla, mas prohibe debaixo da pena de degredo para fóra da co
tambem os justos motivos, com que alguns dos marca pelo tempo de seis mezes.- Rocha Ft'atlco ».
Exms. Srs. deputados tem declaradodperante o O SR. PI~HEIRO DE OLIVEIRA mandou igual
~oberano congresso, ser monstruosa a evassa, el~ mente á mesa u.ma emenda concebida nos termos
que nos achamos pronunciados réos. Com os sentI-
mentos de respeito, e alta estima nos honramos em seguintes:
ser: - De V. Ex. .Muito attentos .veneradore~ e « Proponho para additamento ao projecto ;
certos creados:- João da· Rocha. Pwto.- Donnn- « Art. 3.° Ficão porém prohibidas todas as so-
gos Aires Branco .ll1mi:: Bar-relo.- Thoma:: José ciedades secretas.
Tinoco de Almcida..- Lui= .11anoel A!t'arcs de A::e- « ArtA.°São secretas todas as sociedades que não
t·edo.- Joaquim l"alen'o Tavares.-José Joaquim participarem ao governo a sua existencia, os seus
de GOlll"êa. Fortaleza da Ilha das Cobras em o l° fins geraes, os lugares e tempos de suas reuniões,
de Jundo de 18'23 >l. e os nomes das pessoas que formarem o seu governo.

l\Iandou-se que se distribuissem pelos Srs. Depu- « Art. 5.· A simple~ reu.!lião e!lI so~iedade. se;
tados os referidos exemplares. . ereta sem outra qualificaçao, se~a pUDIda pela.!

O SR. TEIXEIRA VASCO~CÉLLOS em !lOl~e ~a ycz com a p~na de ~egredo por seIs.mezes pa,ra f?ra
commissão de sallde publica leu uma mdIcaçao Ida coma~ca: pela 2 comaa de dousannos para fora
. b'd o~ <:e"'uintes termos : d~ prOVInCIa: e pela 3 com a de dez annos para
conce I a n ~ - '" . _ fora do ImperlO.

« A commissã~ de saud~ pubhca propoe a esta « Art. 6.° A reunião porém em qualquer sociedade
augusta assemblea o seguInte: . cujos fins se provar que são subversivos da ordem

« LoQue se ordene'a todas as camaras do ImperlO, social, oppostos ao governo constitucional e ã re
que representem. ~ 'e~ta assembléa, se.ha nas suas ligiãO do I.mperio, será punida pelas leis impostas
respectivas mUDlcIpahdades lugares ms~lub~es e aos conspIradores contra o estado, uma vez que
aiTectos de enfermidades endemicas, ou epIdemIcas, tenha havido promessa solemne, e persistencia neIla.
constantes, ou periodicas, assim no homem, como « Art. 7.° O processo começará por denuncia
nos oulros animaes. , contra pessoas certas e determinadas. Paço da as-

« 2.° Que se exponl~ão exacta, e C?nCISamente a sembléa,31 de lt'laio de 1823.- Belchior Pinheiro
descripção topographlca, I?eog~ost~ca, e .hydro- de Oliveira».
graphica de taes.lugar~s, a hIstOrIa dIagnost~c~ das Seguio-se a isto um porfiado debate sobre o modo
referidas e!1fernlldades, as ~atas. de sua apparIçao, a de tratar a questão da emenda do projecto que
precedenc~a, ou conconlltancla de ~henomenos devia seguir-se ao art. 2° delle, pela supressão ven
atll1osphencos, as causas a q~e se. attnbuem, e os cida do seu art. 3.° Alguns dos Srs. deputados forão
me~hodos de Clua, que a expenen~la tem mostrado de parecer, sendo primeiro entre estes o Sr. Maia,
maIS efficaz'=!s.~Paço da assemble!1' 2 de Ju~ho d.e que todos os artigos estranhos da proposta original
lS23.-Alltonw GO!lçalves GOl/ude. - .Jose ~el- continhão novo projecto de lei, e por isso devião
xeira.. da..Fonseca 1 asconcellos.- Candtdo Jose de passar pelas discussões marcadas no regimento;
AraUJO ·hanna». . outros defenderão que visto entrarem na ordem do

Fizerão-se algumas breves reflexões sobre a 1lD- dia certas emendas devião estas entrar já na dis
possibilidade e~l que estavã~ a~gum~~ camaras de cussão1 ainda. que fossem additamentos á materia
satisfazer ao pedIdo 'pela commIssao, ahas de.summo do proJ ecto orIgmaI.
interesse, e por fim resolveu-se que se. 0ff.icIasse, ao Veuceu-se afinal que se seguisse a discussão das
governo para ha-ver das camaIas as mdIcadas m- emendas impressas na conformidade de que estava
formacões. marcado na ordem do dia.

O ~R. SECRET~RIO FRANÇA participou. á as- Passou-se portanto á emenda do Sr. Andrada
. seID~lea ~er. recebIdo do Sr. Andrada e SIlva um Machado por ser a la na or~em da respectiva apre

escrlpto ~ntI~ulado - apoI;ltamentos ~ara um plano sentação; e entrando em dIscussão o l° art. deIla,
de co!oDlsaç~o no ~mpeno do Brazil, - que, por (Vej. a sessão de 20 do corrente,) venceu-se, quanto
Hypohto Jose Pere~ra da. Co~t~ Furtado de ~len- ã la parte, que ás palavras-Fica em seu vigor a pro
donça, fora re~ettIdo ao 1p-IDIstro e secretarIO de hibição queas leis antigas do Imperio fazem das so
estado dos n~go~lOs estrangeIros! e que estava ~obre ciedades secretas - se substituissem as seguintes
a mesa; e mdIcou que cumpria fosse reI?ettIdo á _ Ficão prohibidas as sociedades secretas.
respectiva commissão de colonisacão.-Asslm se re-
solveu. • O SR. ANDRADA E SILVA pedio a palavra para
. O SR. CARNEIRO DA CUNHA requereu que a lembrar que era preciso pro~eder-~e á eleição da
assembléa vota~se sobre ~ modo de rec~ber a oiTerta mesa; ~ sendo ge~alme1!-te apOIado, lDter~ompe~ o
que fizera o CIdadão Joao Soares LIsboa da sua Sr. pres!dente a dIscussao para se passar a refenda
folha Correio do Rio de J a·neiTo cuja -votação ficua nomeaçao da mesa.
adiada na sessão de 26 de Maio. Venceu-se por Procedeu-se logo á votação e sahirão eleitos:
mera votação a recepção simples. . presidente o Sr: José ~!>nifacio de Andrada' e S~va

Passou.-se á ordem do dia: e entrou-se a dISCU- com 31 votos,.vICe presü:lente o Sr. M~n~el FerreIra
tir que emendas conviria substituir ao projecto da Camara Blttencourt e Sá por mmona absoluta
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de 32 votos, ~tendo obtido 21 o Sr. Pereira da
Cunha. -

Seguia-se a nomeação dos quatro secretarios effe
ctivos e dous supplentes, na conformidade do que
se tinha vencido na discussão do artigo 9° do regi
mento da assembléa, na sessào de 28 de ~Iaio.

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE C.rnPos propoz
que convinha deliberar, antes desta nomeação,
sobre a doutrina do art. 13 do mesmo regimento da
assembléa, opela ligação que tinha com o exercicio
dos secretarlOS.

O SR. PRESIDENTE poz á votação a proposta: e re
soI.eu-se que devia deliberar-se sobre o dito artigo
do regimento que é do theor seguinte :

«Art. 13. A sorte decidirá qual será o primeiro e
qual o segundo secretario; e terão o tratamento de
excellencia na communicação oflicial ».

Depois de mui breve debate, venceu-se: lOque os
ditos quatro secretarios fossem designados pela
indicacão de l°, 2°, 3° e 4,0, sendo 1.° o que
tivesse' maior numero de votos; o 2.° o imme
diato áquelle numero maior, e assim por. diante:
20, que a eleicão se fizesse por listas de quatro in
dividuos, nos quaes na apuração sahirião eleitos se
cretarios effectivos os quatro que tivessem maior
numero de votos relativos, e supplentes os dous im
mediatos na mesma maioria relativa: 3°, que no
caso de obterem dous dos eleitos igual numero de
vgtos, a sorte decidiria o empate.
. Procedeu-se nesta conformidade á votação. e
sabirão eleitos para secretarios effecti.os os 51'S. Car
neiro de Campos com 40 votos, Cost..1. Aguiar com
29, Franca com 23, Muniz Tavares com 21: Para
supplentés os 8r5. Fernandes Pinheiro com 17,
Araujo Lima com 13.

O SR. PRESIDE~TE assignou para a ordem do dia,
l°, a discussão da emenda do Sr. Andrada ~Iachado
ao projecto sobre sociedades secretas: 2°, discussão
dos vencimentos dos empregados da secretaria da
assembléa: 3°, artigo do regimento interno.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
J[anoe~ José de Sou:::a França, secretario.

Sessão em 3 de Junho de 1.823

nCE-PRESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
56, faltando por motivo de molestia os Srs. Paula
e Mello e Gama. .

O SR. PRESlDE~TE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu o se
guinte oflicio do ministro dos Regocios do imperio.

« rum. e Exm. Sr.-Tendo hontem de manhã
levado á augusta presenca de S. 1\1. o Imperador o
officio de 31 do· mez proximo passado, em que
V. Ex:. me participava ter a assembléa geral cons
tituinte e legislativa deste imperio resolvido dirigir
ao mesmo augusto ~enhor por meio de u~~ depu
tacão os puros sentnnentos da sua gratldao pelo
mótivo da convocação da representação nacional por
elle ordenada no decreto de. 3 de Junho do anno
passado; esperando ao mesmo tempo saber o lugar
e hora da sua solemne recepção: S. M. L me orde
nou então que communicasse a V. Ex., para o fa-

zer presente. na mesma assembléa, ter resolvido re
ceber noodia de amanhã a referida deputacão no
paço da Cld~de á h~ra doomeio dia; mas succédendo
de tarde ferll"-se n um pe, o que embaraca de satis
fazer aque]la r~s?luç.ã.o, só poderá ter'o prazer de
receber t~o dlStmcta deputação, quando se achar
restabeleCIdo, o que espera na bondade divina suc
cederá em breve tempo. Deos guarde a V. E."<.
Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Junho de 18"23.
-José Bonifacio de Andrada e Silva. Sr. José Joa
quim Carneiro de Campos. »-Ficou a assembléa in
teirada.

Leu mais outro officio do mesmo ministro conce
bido nos termos seguintes:

« lUm. e Exm. Sr.-Sendo presente aS. 1\1. o
Imperador o officio do governo provisorio da pro
vincia de Minas-Geraes, na data de 9 do corrente
mez, acompanhando as respostas, que recebera dos
deputados José Alvares do Couto Saraiva, e Theo
tonio Ah-ares de Oli-reira "lade! aos officios. que o
mesmo governo lhes havia dirigido, em cumpri
mento da portaria de 12 de Abril proximo passado,
e em que accrescenta que já fizera expedir o com
peten~e diploma a José de Abreu Silva, que deve
supprlr a falta do deputado Lucas Antonio 1\[on
teiro de Barros: O mesmo augusto senhor me ordena
que remetta a Y. Ex. o mencionado oflicio, para
que, Jazendo-o presente á assembléa geral consti
tuinte e le~slati'a deste imperio, haja a mesma
assembléa de reso1\oer a este respeito o que jul"'ar
conveniente. Deos guarde a\'o Ex. Palacio "do
Rio de Janeiro, em 31 de I\laio de l8"23.-JMé Boni
(aGio de Andrada e Sil·va. Sr. José Joaquim Car
neiro de Campos. »

Ficou a assembléa inteirada quanto aos dous pri
meiros deputados Couto Saraiva e Oliveira Maciel;
mas sobre a expedicão do diploma do supplente
Abreu e Silva suscitou-se debate.

O SR. A:\"DRADA "!ACHADO :-Re+queiro que se diga
ao governo que seja qual fór a commissão de que se
acha incumbido o ChanceUer, de.e este vir sem de
mora tomar assento neste con~esso. Está nomeado
pela slla provincia; venha desempenhar os seus
deveres.

O SR. CAR:\"EIRO DE C.UlPOS :-Sou do mesmo pa
recer. Bem sei que o governo de Pernambuco tem
instado para que não sáia o CllancelIer, porque o
julga preciso ali, e além disto como o Sr. Gama já
veio, e ha de vir o Sr. Faria Lobuto fica a relacão
sem gente; mas cumpre o governo nomear os IÍli
nistros que forem para lá precisos.

O SR. ANDRADA MACHADO :-0 governo deve sa
ber as suas obrigações; se ha falta de minisiros
nomeie os que forem necessarios; comtanto que o
deputado venha, porque ninguem tem autoridade
de inutilisar a nomeação que delle faz a sua provín
cia. Tambem tenho lembrança de estar despachado
para a relação de Pernambuco um que creio se
chama Ovidio, e foi letrado aqui, e já foi juiz de
f6ra em Santa Catharina, o qual ainda não parti0.
E' preciso que se faça partir quem está despachado.
Estes senhores requerem os despachos e depois fi
cão com uma perna sobre a' outra; como Pernam
buco ainda não esta socegado; quer esperar de
longe o resultado; pois tenha paci encia; está des
pachado vá para o seu.lugar.

Depois de mais algumas reflexões, e julga~a a
materia sufficientemente discutida venceu-se que se
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expedisse ordem ao ministro da justiça PaI? a nO-I' Fizerão-se ~gumas b~ves reflexões;. e o ~r. p.re
meação dos ministros daquella relaeáo. Vl5to que Sldente, depoIs de se Julgar a maten~ ~u~~a
alruns d'elies estavào eleitos deputados para a as- propôz: lo, se os pareceres de comlIlL..'=Sao senao
~bléa. lidos em dia que para i.c::so se marcasse; venceu-se

Seguio-se a leitura de outro omcio do mir~istr~ i'.le n~l): 2", s=. s~rião lidos tod;OS?S dias ~a uma
dosnegocios de fazenda e que era dotheorse!!Umte· lioraparaasdua~,".enceu-seque SIm. ao, se lido~

, ~ parecer e havendo quem se lhe oppuzesse, ficana
. «IDm. e Exm. Sr.-Levan~o -ao conhec!-lDento logo adiado, passando-se á leitura de outros; .en
de S. M. o Imperador o OffiClO, que me fOI ~xpe- ceu-se tambem que sim.
dido por V. Ex. em data de 22,do corrente, ac~rca .
dos colonos AlIemães, chegados a S. Jorge dos llheos, Entrou-se n3: ordem do dia. começando pela ~
comarca da provincia da Bahia: Foi o mesmo se- parte do lo artigo d~ e~~nda do Sr•. :\ndrada Ma
nhor servido ordenar-me houvesse de participar chado, _do qual artIgo Ja ficara deCIdida a 1& parte
a V. Ex, para o .faze.r pres~nte á.assemblé~ geral na sessao antecedente. , .
constituinte e leglslau,a do lIDpeno do Brazll, que O SR. GolUDE mandou a mesa a segmnte emenda:
fica inteirado de tod;o ~ conteMo no parecer da «Lo Na primeira vez deportação por um mez
commissão de colomsaçao e fazen~a, por e~a ap- para tres leguas fóra do lugar.
pro.ado. e que na mesma confOrmidade se vao dar «2.o Em reincidencia deportação por tres mezes
as prondencias necessarias. Deus gu~e a V.~. para fõra da comarca.
Paco. 31 de Maio de lS23.-Ma-rh11!' F-rallc~co « 3.0 Pela terceira vez deportação Ror tres anuos
Ribeiro de Andrada. »-Sr. Jo~é.Joa~mmCarneIro para fóra da provincia.-Antonio Go1lçaZves Go-
de Campos.-Ficou a assemblea lDtelrada. mide. »
Ante~ de entrar na ordem do. dia pedio a pa~avra O SR. Â.:'."DRADA MAclL\Do mandou tambem a se-

o Sr. DIas, e sendo-lhe concedida dISse o segulDte: 17uinte:
Como a deputação destinada a feli~iLar S. M. I. b a Os que forem membros de taes sociedades sim

!ica P!lr..ora demorada pelo. accldente q~e o plesmente secretas serão pela 1& vez degradados por
l~pOSSlbIl!tou de a receber, creIO que e~ta assem- um mez para fóra do districto; pela 2& vez por lres
b~ea devera faze~-lhe conh~cer pela maneIra conve- mezes para fóra da comarca: e pela 3& vez por um
~ente o nosso sm~ero sentimento ~elos seus actuaes anno para f6ra da provincia.-.:o deputado, Anto-
mcommodos. (FOI geralmente apOladv.) nio Carlos Ribeiro de Andrada. »

O SR: PRESlDE:STE fez a prop~sta; e .T~nceu-se O SR. PEREIRA DA Cm;lL\. (Não' o ouvirão os ta-
que aSSIm se .fizess~ por um OffiClO ao ~D1ms.tro d?s chY!!raphos.)
negocios do ImperIO, ficando este na lDtellJgencIa b •

de communicar á assembléa a occasião e lugar em O .SI.!-' TEIXEIRA DE GOUVEA. :-Todos sabemos que
e S 1\1 determinasse receber a deputacão depois prohlbmdo-se q:ualquer acto, se deve es~be~elecer:rre iabeiccido. • pena con~ra os lDfr~ctore~;_ mas tambem e endente

e . s . que o legIslador na ImposIÇ3o das penas, de,e atten-
O MES:UO SR. D,,~s :-Como esto~ persuadido que der se a aceáo é de sua natureza má, ou se é indiffe

debalde se fazem .leIS se os po,os n~o tem ~ons C05- rente. No ·segundo caso deve ser mui branda a
tumes, sobre os quaes te~ grande mfluencIa o cle- pena porque a prohibicão da acção já é um golpe
rOl p!oponho gue.se n~meI~ sem demora ~ma .com- sob~ a liberdade do cidádão, e não s6 seria absurdo
mIssao ec~les~astlca nao .50 para tratar ~o~ obJectos accrescentar-lhe a este mal o outro ainda maior da
do seu PrIV~tl,o conheCImento, mas·ate par~ pro- punição severa, sendo a acÇão's6ment~ má porque
curar p-0r meIOS adequados, deSVIar ~?do o motIVO de a lei a prohibe, mas faria com que a leI se não exe
desumao entre? povo e o clero, POIs da sua ha~mo- cutasse como succede frequentemente nas do nosso
nia depende ~Ulto a boa ordem do estado. (FOI ge- codigo ~riminal.
ralm~nte apOIado.) .., Se applicarmos estes principios geraes ao caso

FeIta a proposta pelo Sr., presIde~te a asse~~!ea~ particular das sociedades secretas, como o simples
venceu-se que se ~omeasse a .referIda commls~ao, facto de taes associacões é sem duvida uma aceáo
e p~OJlondo-se depOIS s~ d~verIa ser logo nomeada, indifferente, a lei que'impuzesse a este facto penas
decldlo-se que para nao lDterr~mper ~ ordem do graves seria uma lei illusoria, como tem sido o al-
dia ficasse reserv~~a para a sessao se~urI?.t~. vará de 30 de Marco..

Por esta occasIao lembrou o Sr. RibeIrO de An- Outro é c meu modo de pensar quando estas so-
dr~d~ que faltava nomear~membr~ ~ara a com- ciedades tem fins sinistros; pois se' estes fins se
mlssao de guerra e marinha, e decl(lio-se que se encaminhão a contrariar de qualquer modo a ordem
nomeasse. ., social, a pena está marcada na lei; mas no caso

O MESMO SR. RIBEIRO DE A."'iDR~D~ dIsse que tl- proposto em que unicamente se trata de declarar a
oba para ler um parecer da commlssao de fazenda. pena correspondente ao simples facto da associação

O SR. PRESIDENTE ponderou que era melhor guar- secreta, não posso deixar de apoiar a emenda do
dar a leitura dos pareceres para o fim da sessão. Sr. Andrada Machado porque a pena que estabelece

O SR. ANDIUDA. MACHADO :-As propostas dos é mais que sufficiente para punir esta infracção.
Srs. deputados tem lugar antes da ordem do dia; O SR. FRANÇA. :-Sr. presidente: Não posso con
mas os pareceres devem ter um dia certo na semana, vir nem nas penas moderadas que se pretendem
ou dous, conforme a abundancia deHes, ou marcar-se estabelecer contra as sociedades secretas. Tomo
uma hora certa para elIes, mas sempre depois da por fundamento da minha opinião, primeiramente
ordem do dia; porque sendo lidos antes della, póde o principio geral que tenho adoptado, e por outras
succeder que se dilate a discussão sobre algum vezes expendido nesta assembléa: isto é que as so
delIes ao ponto de não haver ordem do dia. Pare- ciedades secretas são entidades indifferentés por sua
ce-me que a hora mais conveniente seria da uma natureza para -o bem, e para o mal, e não podem
para as duas. portanto ser cohibidas por meio de leis penaes, que
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. as reputão absolutamente criminosas: e em segundo . Tem-se ar~entado que o abuso é que toma pe_

lugar a razão particular de que as penas apontadas rl&?sas as socle!Íades secretas, e não o uso innocente.
para se elIas impedirem de exercicio, vem a ser de .t. um sophlSma. Sr. presidente, quando se cal
condicão inexequivel; porque em regra compre- cula a utilidade positiva de uma cou!;a deve entrar
hende- a muitos individuos simultaneamente, de e~ desconto sua. tend~ncia nociva, p~ ser preve
sorte que na pratica se ha de usar de uma coniven- Dld~; mas requeiro a1Dda que se note, que tanto o
cia forcada nara declinar a execucão. pe~go de~0I!strado, como a tendencia nociva são

Um exemplo póde servir de ~illustraçãoao que ent~dades Idelaes, conjecturadas unicameDle ex oc
digo. SuppoDhamos que o ministro da policia de c~one, ~ .CJ;ue portanto. apenas exigem leves reme
qualquer cidade, ou villa tem noticia de que ahi ha dlOS preVID1tIvos, essenCIalmente muito mais mode
uma sociedade secreta, a qual por ventura não an- rados que os suppressivos.

- nunciou ao governo a sua existencia, como della se _Sem a~ittir distincções de gravidade nas infrac
exige; e que verificando o corpo de delicto respe- ç~es d~ leI, a morte, a morte escreveria a sanguina
ctivo tem de impor-lhe a pena (que eu reputo, no rIa mao de Dracon; mas no seculo XlX é preciso
caso correccional, e de mera policia) que se segue. que se consulte ás luzes do tempo, á suavidade dos

O numero de membros da sociedade póde ser costumes e á voz da humanidade; adoptemos pois
indifinido: póde ella ser composta de 30, 40, 50, e o preceito horaciano:
mais individuos: e em pequenas povoações podem
esses individuos ser as pessoas mais conspicuas, ou R!g;â~·.P;~;~t"~·ql~:..e·;~;I~~·I:r·r~:a7~qlla:;
de maior monta do lugar, pelos seus estabelecimen- ~'e sCllflca digllum Iwrribilii-nceclere flagello.
tos ou empregos civis, militares, ecclesiasticos, etc.

Eis pois o ministro embaracado : porque ou ha de Portanto nas sociedades secrelas a lei só deve
exterminar a todos segundó a lei; e em tal caso acautelar e prevenir a tendencia nociva merilmente
dospovôa um lugar por mezes inteiros: o que "em possiyel; desyi~! e desl~gar por sua desappro\'a~ão,
a ser impolitico por muitas razões; e a pena mui e. p~la - da opmlao P!1blica, os bons daquellas asso
grave porque ataca simultaneamente a muitos indi- claçoes, que forem I1legaes, e á que a ilmizade e a
"fiduos convisinhos, de uma povoação, ou aliás deha condescencia os seduzissem.
de applicar-se a pen&, substituindo ao rigor da lei o D~ o cit~~o Çicero:. II p~·a:c!pie,!dllmest igitur
arbitrio da equidade, o que nem menos é conve- 1I01HS? 'lI/, s~ UI eJllSIll?d~ a»llc~lws tgllare casu ali
niente pela immoralidade que nisso vai á sociedade, quo. ~llCtderUl.t, '1I~ e~lStm~ellt tia se alligatos, uI ab
onde se deve_manter em ...irginal pureza o respeito amtC1S maq-lIu al-tquu Te m rempllblica1ll peccanti
da mesma lei. bu.s, lIon dlsce~allt. J) Em sómente possibilidade do

Não approvo portanto as penas indicadas contra crI~e e fim UlllCO de. precaução, os meios devem ser
o mero segredo das sociedades; sendo ellas correc- mUlto brandos; e e por isso que propuz a minha
cionaes e de policia, CUlllpre que sejão mui mode- emenda.
radas, e não graves, como indirectamente vem a ser Depois de '"Urias observacões que fizeráo aI "uns
pelo que acabo de expõr. Srs. deputados, e principalIDente o Sr. And;ada

O SR. GOHIDE :-Alguma cousa me desviarei da Machado, levantou-se de novo o Sr. Gornide e de
ordem; mas rogo se me permitta a digressão, por clarou que cedia da sua emenda, conformando-so
que applicando as consequencias que deduzir con- ~m tudo com a do ?r. An~r.ada ~Iachado; a qual
vergirei ao estado da questão. Tem-se dito, que as Julgando-se a materIa sufficlentemente discutida

-sociedades secretas são indifferentes. Sr. presidente. foi approvada só com a mudanca da palavra - Dis:
ê bem difficil em moral, e legisláção, determinar-se tricto - para - Termo. •
exacta, e definitivamente uma acção indifIereute. Foi depois lido o 30 art. do additamento do mesm(.
IndifIerente é aquillo, de que não resulla mal nem Sr. Andrada 1tlachado; e tendo entrado em discus
da primeira, nem da segunda ordem. _ são, lembrou o Sr. presidente que ha~'endo uma

Nas sociedades secretas não ha certamente mal emenda do Sr. Pinheiro de Oliveira sobre o mesmo
da primeira ordem, porque a have-Ioseriaapparente, objecto julgava melhor adoptar-se o § 40 della por
e por consequencia inadmissivel a indifIerença. lhe parecer redigido com mais clareza e nexo: po

O mal da- segunda ordem se compõe de alarma e dendo tambem os Srs. deputados servir-se de al-
de_perigo. guma materia do dito art. 30 do addítamento do Sr.

Nas sociedades secretas não ha alarma, porque Andrada ~Iachado para se unir ao mencionado § 40
ninguem o concebe por aquillo que ignora, mas é da emenda do Sr. Pinheiro de Oliveira.
innegavelo -perigo possivel contra a ordem e tran- Decidio a assembléa que assim se fizesse· e en-
quilidade publica, quia (como diz Cicero) sine sociis trou em discussão o sobredito § 40 • '

itemo quidquam tale conatur. Fallarão alguns Srs. deputados; e foi mais por-
Note-se, porém, que este perigo é unicamente fiado o debate sobre a parte do artigo relativa á de

possivel, porque se fosse reall:iaveriajá facto, e não claração .d~_que taes sociedades não têm fins oppos
contingencia imaginaria, ou metaphysica. tos á rebglao; querendo uns que era bastante dizer

se religião do imperio, e outros que era necessario
O barão de Bielfeld aconselha que a polícia não declarar-se religião christã.

permitta assembléas e cerlas associações, das quaes
ignore o fun, os principios, os estatutos e as con- O SR. DIAS propoz que convinha especificar-!'e
_venções, por causa do que se póde tramar nestas religião catholica; mas esta opinião foi combatida
congregações tenebrosas; mas exclue decisivamente pelos Srs. ~drada Mach~do .e Carneir? ~e Campos,
desta :r:egra a maçonaria, porque ha nella,continúa que mostrarao que deVIa dIzer-se religIão christã.
o referido barão, principes, grandes homens, ecc1e- - O SR. ANDRADA MACHADO requereu que na refc
siasticos, etc.; e se entende que a excepção é moti- tida declaração se fizesse tambem mensão expressa
vada em não ser clandestina aos governos uma so- de não haver fins oppostos á moral. - --
dedade composta de taes membros. O SR. MAIA propoz que em lugar de_ moral se dis-

2
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sesse-bons costume.."-, para evitar a intelligencia
que alguns dayão á paIaV!'"3. - moral, querendo que
por ",na rigorosamente se entendesse só a religiosa e
não a politica.

O SR. PRESIDEXTE declarou qlle se não hayia mais
nada d dizer sobre o § 4,0 da emenda do Sr. Pinheiro
de Oliveira, o proporia á votação.

Julgou-se a materia discutidil, e foi approvádo o
paragrapho redigido do modo seguinte:

« Sl'rão considemdas como sociedades S€Cret.1S
as que nàl' p;lrtieiparem ao goveno aSila existentia,

- os fins gemes da associação com protesto de que
se não oppõe á ordem social, ao systema constitu
cional estabdecido neste imperio, á moral e á re
ligião ehristã, os lugares e tempo dos seus ajunta
mentos, os nomes do individuo ou individuos que
compuzerem o go\"Crno da ordem, ou sociedndl'.
e llS que depois se seguirem no mesmo govel1l0 da
ordem. ») -

Ficou adiada a discllssão dos outros artigos para
se passar á segunda parte da ordem do dia, isto é,
ao debate sobre o yencimento dos empregados da
secretaria da asselllbléa.

O SR. FR.\XC.\_ - São duas as classes dos empre
gados da secretaria da assembléa: os otllciaes de
pluma e o porteiro e seus ajudantes. Quanto aos
ofticiaes, já se venceu que por ora se conservassem
05 que estão servindo interinamente, até a reforma
geral tlas secretarias; mas quanto ao olllcial-maior,
porteiro e ajudantes, é preciso determinar-lhes os
competentes ordenados; e por isso julgo que con
'-iria encarregar" á commissão da fazenda do arbi
tramento destes ordl'nados. para depois a assembléa
decidir o que lhe parecer justo.

O SR. A:'iDnAD,\ 1\I.\CHADO. - Os Srs. secretarios
são de facto os que conhecem melhor o trabalho,
-por isso são a meu ver os mais competentes para
marcar estes ordenados; servindo-Ihe tambem de
regra o que vencem taes empregados nas outras re
partições.

Súmente quizera que se tomasse em consideração
se o oficial-maior fica sem trabalhar o resto do tempo

_em que não é occupado na assembléa, ou se vai
tmbalhar para alguma repartição, pois não póde
ter em ambos os casos· o mesmo ordenado.

O SR. FRAXÇA. - Eu entendo que o olllcial-Illaior
não deve trabalhar fÓl'a da secretaria da asselllbléa.
Se quizer dar boa conta dassuasobrigacões tem mllito
que fazer; portanto sou de parecer que ene seja
sómenle official-maior da secretaria da assembléa,
para que tenha a secretaria na órdem e arranjo que
é indispensavel.

O SR. CARNEIRO DE C.U1POS seguio a opinião do
-Sr. França; accrescentando que o ollicial-maior da
'secretaria da assembléa, não podia ficar sujeito a
. outro official-maior, seu igual, como succederia se
voltasse a servir em qualquer outra reparticão; e
que posto. se tivesse decidido que só se trataria da
nomeação de officiaes para a secretaria da assem
bléa quando se tratasse da reforma de todas em
geral, comtudo elle julgava que devia propõr como
urgente a dita reforma, para se cuidar della quanto
antes.

O SR. RIBEiRO DE ANDRADA. - A assembléa já
pedia informações ao governo sobre as reformas que
fossem necessarías; e por isso creio que será melhor

- Quvir primeiro os ministros de estado sobre esta

materia, para se tomar a resolucão com melhor co
nhecimento de causa. (Apoiado'.)

O SR. C.\R..'\"ElRO DE ClllPos. - Na ordem que se
expedio não se fez mencão especial da reforma das
secretarias; fallou-se sómente de reformas em geral.

O SR. AXDR..-\D~ :M\/;luno.-ElI tinha nronoslo que
se fizesse menção par~icular desta reformâ, para se
saber o numero preCISO de o.fficiaes; mas al",auns
senhores disserão que isto se entendia comprehen
dido na generalidade, e não se venceu o que eu pro
puz; e sem termoS estes dados não podemcs deli-
berar. .

O SR. PRESlDE:'"TE perguntou se estava a materia
discutida; e decidindo-se que sim, propoz a urgen
cia requerida pelo Sr. Carneiro de Campos, e ven
ceu-se que não era urgente: determinando-se só
mente que os Srs. secretarios appresentassem a pro
posta dos \"encimentos do official-maior, porteiro e
ajudantes.

Declarou o Sr. presidente que se passavaá terceira
parte da ordem do dia, que era a discussão dos ar
tigos do regimento; mas reflectindo que tinha a pa
lavra o Sr. Ribeiro de Andrada, para ler um pare
cer da commissão de fazenda, fez-se primeiro a lei
tura delle.

« PARECER

« A commissão tle fazenda encarre~ada de dar o
seu \"oto sobre os dous requerimentos dos amanuen
ses. praticantes e correios do thesouro publico, nos
quaes pretende augmento dos ordenados, que ac
tualmente percebem, é de parecer se resen'e o seu
deferimento para quando pela assembléa geral le
gislati,"a e constituinte se tratar da organisação do
mesmo th.esouro e mais objeclos a elIe concernentes.

« Paco da assembléa, 2 de Junho de 1823.-,1/artim
Francisco Ribeiro de Andrad(l. - Barão de Santo
Amaro. - J[a·"/loel Jacintho Nogueira- da Gama.
José Arollche de Toledo Rendon. - José de Rezende
Costa. )l-Foi approyado.

Passou-se então, segundo a ordem do dia, á dis
cussão do regimento no capitulo 4°, e foi lido o l°
artigo delle, que é o 150 na ordem da sua numera
ção, e do theor seguinte:

( Art. 15. Nomear-se-ba por escrutinio secreto, e
á pluralidade relativa, um deputado que sirva de
thesoureiro em cada legislatura; o qual deverá re
ceber, nos ultimos dias decada mez, do tbesoureiro
mór a somma em que importarem as diarias dos
deputados actuaes no mez subsequente para as dis
tribuir no primeiro dia deste na secretaria da -as
sembléa; e assim mais a importancia da folha dos
subalternos e das despezas miudas do mez antece
dente-

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA. - Creio que este ar
tigo deve ser 5upprimido.

Em primeiro lugar jul~o indecoroso nomear-se
um deputado para -este fim.. Eu não quereria ser
thesoureiro, e outros muitos senhores serã-o do
mesmo parecer.

Não sei porque motivo os Srs. deputados não hão
de ter o seu procurador como em todos os funccio
narios publicos, por quem mandão receber os seus
ordenados?

Mas suppondo ainda que isto não agradava, res
tão outros -meios: faz-se uma folha de todos, eno
thesouro se paga _por ella, ou se manda aqui um
fiel fazer os compet-êntes pagamentos.
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A respeito dos subalternos faz-se outra folha e

recebem no thesouro. Assim se pratica com todas
as secretarias de estado; e não sei porque a da as
sembléa -ha de ser exceptuada desta regra. Voto,
pois, como já disse, pela suppressão do artigo e dos
mais deste capitulo.

O SR. ANDRADA MACHADO. - Eu nunca approvei
este artigo quando se redigio o regimento, mas fui
vencido em votos.

Não gosto desta distincção que parece separar
nos da classe dos outros empregados, quando não
somos outra cousa, apezar de representantes, pois
nos sustentamos dos fundos publicos: eu não quero
ser mais do que cidadão brazileiro.

Os outros empregados recebem do thesouro por
si 011 seus procuradores; não acho inconveniente
.em nós praticarmos o mesmo.

O SR. NOGUEIRA DA G.\3lA. - Conformo-me intei
ramente com o parecer do Sr. Ribeiro de Andrada:
e Como já fazia tenção de votar pelo mesmo modo,
fiz uma emenda a este capo 4°, que mandareI
á mesa, e é concebida nestes termos:

«Proponho como emenda ao capo 4° do projecto
do regimento provisorio da assembléa :

fi Que se haja de supprimir este quarto, fazendo-se
l\ competente emenda na nnmeração dos seguintes
capitulos, e accrescentando-se no fim do regimento
o seguinte:

denamos especialisar-nos para nossa commodidade
e por isso adoptei o estylo, propondo que se fizes~
uma folha dos vencimentos mensaes dos Srs. de
putados pela qual, sendo assignada pelos Srs secre
tarios, se farião os respectivos pagamentos ~o the
souro publico.

:ljguns S~'o de~utadosdeclarãrão que posto não
qUIZessem dIstmgurr-se das outras classes dos cida
dãos lhes era quasi impossiyel cobrar porque não
podião ir pessoalmente per se fazer o pagamento de
manhã; e tambem não conhecião aqui ninguem a
quem incumbissem a cobrança.

O SR. RIBEIRO DE A~'l)R.\D.\ disse que 'em atten
ção a estes incon~enientes tinha lembrado o expe
diente de vir um fiel fazer os pagamentos todos os
n~ezes aos Srs. deputados; e requereu que o Sr. pre
sIdente quando plIZesse á TOtaçãO o artigo propu
zesse tambem aquelle additamento.

Julgou-se a materia discutida: e propondo o
Sr. presidente se o artigo passan em geral, e com
o additamento do Sr. Hibeiro de Andrada venceu
se que sim, accrescentando-se o seguinte- que de
pois de feita a folha e remettida competentemente
ao thesour.o o presidente do mesmo mandará por
um fiel a unportancia das mesadas, para ser distri
buida depois pelos Srs. deputados.

Passou-se a discutir o art. 2° da mesma emenda,
e foi approyado sem ohjecção ,!-lguma.

« CAPITULO XIII I O SR. AXIlR.\D.\ 31.\CIUDO: - Lembro á V. Ex.,
• . o propor se a doutrina vencida da emendado Sr.:\"o-

(I DO P.\G.uIE:UO D.\S DESPEZAS DA ASElIBLE.\ g!leira da G.ama p~ssa para o fim do regimento e
I( 1:0 Na secretaria da assembléa se fará a liSt.1 de Ifurm~ o .ultImo capItulo delle, o~ se fica .n~?te lu~r

todos os deputados com declaracão dos seus Yenci- substltumdo o capo 4° que esta supprllludo. .t.u
mentos mensal'S; esta lista dépois de assignada sou de voto que. passe Pflra o fim, .para .mel~or
pelos secretarios da assembléa será remettida ao OrdCI!1 das materlas, e ate para que seja o dmhelro
tbesouro nacional, para por ella se fazer o de"ido a uluma cousa para que olhmnos.
pagamento á vista dos recibos dos deputados. Feita a proposta pelo Sr. presidente, Ycnceu-se

I( 2.° Pam as despezas miudas e do expediente se que passasse para o fim do regimento a formar o
entregará no thesouro nacional ao porteiro-mór do nltimn capitulo.
paç? da assembléa a quantia que se julgar neces- Sl'gnio-l;e o c,lp. 5° queotrata- das formalidades

.sarta; ~ sua despeza s,endo ~pprovada pelos dous qUl~ se hão de guardar na assembléa -; e o Sr. se
secretanos da assemblea sera abonada na cont.a rretario Costa AO'uial' leu o primeiro artigo do dito
aberta que o dito porteiro-mór deve ter no the- capo 5 "
souro, e só então receberá nova quantia adiantada ~ r~ 19 No topo da sala das se~~-es· ~t ~ o
para as futuras despezas. « .... .• . .' '. '.' ' •--~ .e_ .ara

II Paco da assembléa, 12 de ~laio de 1823.-0 de- thr?no Imp.erlal, e no. prunelro degrao !1 dIreIta es-

Putado' Manoel Jacintho Nogueira da Gama. II ~ara a cadelr!,- do pt:es~dente da assemblea, quando o
. : . _ Imperadt)r VIer aSSistIr.

FlZ~rao-s~ al~as breves refl:ex,~e~ sobre a sup~ O SR. FRA~ÇA: _ A materia deste artigo já se dis-
pressao do capo 4 ~ropost~ ~o pr~nclplO doa emen~~, cutio por ser assim necessario para o dia da ins
e .pondo o S~. presl~ente a 'iotaçao se ser~a suppn- tallacão da assemblél1 e a sua materia já está ven-
mldo o referIdo capitulo, venceu-se que S1ID. cida· ,

Entr.ou depois em du,!ida se a .dita !3menda do S~. O •SR. ANDRADA MACHADo: - Discutio-se; mas
No~ueIra .d~ Gama serIa !ogo dIscutIda: ou se. P~'I- o que se venceu foi provisoriamente; de sorte que
meIrO serIa Impressa n~ for!D~ do estylo, e deCldm- todo este capitulo se póde debater como qualquer
d~se que, attenta a sI~phcldade e clare.za da Pla- outro. As resolucões que então se tomarão servirão
teria, ofosse logo debatida, entrou em dlscussao o sómente para aqllella occasião.

artO' 1. N G O h O SR. CARNEIRO DE CAlIIPOS: - Eu faria deste
SR. o OGl:EIRA D.-\. .UH. --: _ que ~u propon o capitulo dous, porque não me agrada est.a mistura

neste ar~l~o é confo!me o qUl:: "e _pratICa em todas de se~sões ordinarias e extraordinarias.
as repartlçoes; e desejava qu.e se nao uzasse de par- - . . .•.
ticularidade algllma com os deputados da assembléa, ~m um, tratarIa de tudo o_que respeIta.as ordi-
como aconteceria se viesse um fiel do thesouro pa- nanas; e no outro, das sessoes a que assiste ~ua
gar-Ihesno principio de cada mez .•• (O Sr. presi- Magestad~;.e quando ~onservassetodas as ~aterlas
dente o interrompeu dizendo que faliava fóra da em um so capItulo farIa a mesma separ~çao~para
questão. ) . a boa ordem dellas, começando pelas ordmarIas.

Oorador continuou- Estou dando as razões que O SR. ANDRADA MACHADO: - Como -o capitulo
·tive para propõr a emenda, e creio que tenho di- trata das formalidades que se hão de guardar na
reito a expôl-as; digo pois que assentei que não assembléa, não sou· de parecer que se separem
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para um capitulo as que se praticão nas sessões or
dinarias, e para outro as das extraordinarias, pois
tudo são formalidades: mas não me opponho a que

_se reuna tudo o que pertence a umas, para ficar
_separado, no mesmo capitulo, do que pertence ás

outras.
O 51\. COSTA. AGUIAR:- Sou da opinião do Sr. An

tonio Carlos: como neste capitulo se trata de for
malidades nelle se de'vem comprehender todas as
que se praticarem na assembléa, sejão quaes forem
as suas sessões; porém quanto a dividir-se o capi
tulo em duas partes para melhor ordem das ma
terias, acho muito acertado; a successão dos arti
gos neste lugar não me agrada; porque das sessões
extraordinarias passa-se ás ordinarias, e volta-se
de novo ás primeiras; o que é, em verdade, falta de
methodo. Portanto divida-se o capitulo em duas
sessões, para tirar a confusão; mas conserve-se um
só pela razão já dita; começando-se primeiro a tra
tar das sessões ordinarias por serem as proprias dos
trabalhos da assembléa.

Julgando-se a materia discutida,propoz o Sr. pre
sidente: 1.0, se o capitulo devia ser dividido em
dous; e venceu-se que não: 2.°, se 05 artigos rela
tivos ás sessões extraordimu:ias serião separados dos
das ordinarias, formando-se duas divisões ou sec
ções no mesmo capitulo; e wnccu-se que sim: 3.0

,

se primeiro se trataria das sessões ordinarias ou
das extraordinarias; e venceu-se que se tratasse
primeiro das ordinarias.

Por ser dada a hora ficou adiada a discussão
dos artigos.

O SR. MUNIZ T.\VAl\ES lembrou a segunda leitura
de alguns projectos; e o Sr. Andrada Machado re
quereu que se désse para ordem do dia o projecto
da abolição do conselho dos procuradores de pro
vineias, e o dos governos provinciaes.

O SR. PRESlDE~TE tomou em consideração o que
se lhe requereu; e assignou para a ordem do dia;
1.0, as emendas ou addições ao projecto sobre so
ciedades secretas: 2.0 , li primeira discussão do pro
jecto da aboliçãO dos procuradores de pro,incias:
3.°, o regimento; e por ultimo a nomeacão da com
missão ecclesiastica, e a do membro que faltaY3
para a de marinha e guerra.

Levantou-se a sessão ás 2 horas. da tarde.
José Rica·rdo da Costa Agltiar, secretario.

RESOLUÇOES DA ASSEMBLÉA

PARA JOSE BONIFACIO DE A:-iD1\ADA. E SILVA

a IUm. e Exm. Sr. - A assembléa geral cons
titlúnte e legislativa do imperio do Brazil, tendo
approvado o parecer da commissão de saude publi
c~ sobre a necessidade de .procurar as noções pre
CISas para conhecer as dlfferentes molestias que
aflligem os povos, e minorar ou atalhar suas dam
nosas consequencias, manda que todas as ca
maras do Imperio representem a esta assembléa
se ha nas suas respectivas municipalidades lugares
insalubres e affectos de enfermidades endemicas
ou epidemicas, constantes ou periodicas, assim no
homem, como nos outros animaes, e que expo
nhão exacta e concisamente a descripcão topo
graphica, .geognostica, e hydrographica dê taes lu
gares, a historia diagnostica das referidas enfermi
dades, as datas da sua apparição, a precedencia ou

concomitancia dos phenomenos atmosphericos, as
causas a que se attribuem, e os methodos de cura
que a experiencia tem mostrado mais efficazes.
O qt!e V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. I.

a Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
3 de Junho de 1823.-José Joaquim. Carneiro de
Campos. »'

P..\R.\ CAETANO PIl'o"TO DE !Illl.um.~MO:STE1!i'EGRO

.a Illm. e .~. ~r.-A assembléa geralconsti
tl;l1nte ~ legIslatIva do Imperio. tomando em con
sIderaçao que alguns dos ministros da relacão de
Pernambuco nomeados deputados para a mesma as
sembléa, não yem tomar parte nos.seus trabalhos,
PO! não esla!em providos. os lugares que devem
deIXar em VIrtude. das ditas nomeações, manda
recommcndar ao governo o pro'ámento daquelles
lugares, afim de que se complete o seu numero, e
possão os referidos ministros vir quanto antes to
mar ~s~ento neste augusto congresso. e entrar no
exerClClO de suas funcções, como deputados na
mesma assembléa. O que V. Ex. lel'ará ao conheci
mento de S. M. I.

« Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 3
de Junho de 1823. -José Joaquim Carneiro de
Campos. »

PARA JOSE BO:-iIFACIO DE AXDR.\DA E SlL"A

t( lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, sendo-Ihe
presente por officio de V. Ex. de 2 do corrente,
que S. M. o Imperador não podia, por motivo de
molestia, receber hoje no Paco da cidade, como já
tinha determinado, a deputaêão destinada a agra
decer-lhe a magnanima resolução que .tomou de
com-ocar a representacão nacional, penetrou-se do
mais ,ivo sentimento por tão desagradavel noticia;
e anciosa espera pelo momento em que Sua Mages
tade designe dia para ouvir aquelles puros votos
do seu agradecimento, com os quaes misturará as
expressões sinceras do seu jubilo pelo restabeleci
mento da preciosa saude do mesmo augusto senhor.
O que V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. I.

« Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
3 de junho de 1823.-José Joaquim Carneiro de
Campos. »

Sessão em 4 de Junho de t 8~3

PRESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA.
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da ma

nhã·, fez-se a chamada, e achárão-se presentes 56,
faltando por doente o Sr. Gama, e sem causa o Sr.
Cavalcanti de Lacerda.

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

O SR. SOUZA MELLO apresentou por escripto a de
claração do seu voto sobre a pena determinada na
sessão antecedente, contra os que pela primeira vez
transgredissem a lei relativa ãs sociedades secretas;
mas porqu~ não estava na f6rma do regimento, res
tituio-se ao mesmo Sr. deputado para redigir melhor;
o qual a tornou a appresentar depois da nova redac
ção; e então se mandouinserir nesta acta:

(e Declaro.qUe na sessão antecedente votei contra
a pena de 30 dias para f6ra do termo da cidade ou
viUa, estabelecida na nova lei sobre as sociedades
secretas. Paço da assembléa, 4 de Junho de 1823._
O deputado, José de Sou.za Mello. »
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o SR. DIAS apresentou tambem por escripto a

seguinte declaração:
« Declaro que sobre o termo-Religião christã

fui de voto que se declarasse-Catholica-na acta de
honrem.-José Cusl,odio Dias. »

Alguns SIS. deputados pO!lderárão que não havia
motivo para a declaração, por se não ter votado sobre
o termo-Catholica:-e decidio-se que fosse re
jeitada.

Disse então o Sr. Dias que felizmente ainda tinha
de apparecer o seu modo de pensar sobre este objecto
no Diano da assembléa.

O SR. CRUZ GOUVEA :-Sr. presidente, em uma das
sessões passadas fallei da adhesão do povo parahy
bano á causa do Brazil; e V. Ex., sendo orgão delle,
quando a junta provisoria teve a feliz lembrança de
o encarregar de certificar a S. ~1. L o respeito e
amor.que todo aquelle povo lhe protestava, disse na
sua eloquente falIa :-Senhor I A provincia da Para
hyba não é como outras, que tem santo na boca e
diabo no coração; e no mez de Março passadfl, felici
tando a V. Ex. por parte da camara de Villa-Nova da
Rainha a S. M. 1. pela sua feliz acclamação, e levando
ao conhecimento do mesmo Senhor o patriotismo do
sargento-mór Paulo de, Araujo Soares, tambem
usou das seguintes expressões :-A provincia da
Parahyba, Senhor, é aquella que tem sido firme,
certa, e constante.

Será falso o expendido'l Certamente não. Como
pois vejo no Diario do governo, de 27 de Maio, uma
portaria increpando ajunta de não ter mandado lirar
a devassa quelhe fôra ordenada pela repartição dos
negocios do imperio '1

Sr. presidente, se a provincia da P:trahJba, não
merece titulos nem honras, como as do Sul, apezar
de ter adherido unanimamente á causa do Brasil e
de ser tão firme, certa, e constante, que por uma
simples requisição do governo de Pernambuco
mandou 200 soldados para a Bahia, e esperou o ini
migo nos mais arriscados pontos para defender a sua
independencia e liberdade, e o throno do seu augusto
Imperador, menos merece que se mande proceder a
uma devassade similhante natureza; por tanlo chamo
a aUenção da assembléa, e espero o seu apoio e jus
tiça sobre a indicação que apresento.

« INDICAÇÃO.

«Rogo que a soberana a::õsembléa participe ao go
verno que attenda ás supplicas da junta da pro
vincia da Parahyba, expendidas no officio de 10 de
Marco proximo passado.-Paço da assembléa 4: de
Junho de 1823.-0 deputado José da Crtt:: GoU'vêa.»

O SR. ANDRADA MACHADO :-51'. presidente. Não
entendo ísto : o nobre preopinante usa de uma lin
guagem que até me parece pouco constitucional,
quando se dirige ao Sr. Eresidente na qualidade de
ministro de estado. Se o 11lustre deputado tem que
dizer a respeito dos procedimentos do ministro dos
negocios do imperio,p6de expôr o que lhe parecer
justo á esta assembléa, ou fazer a sua indicação;
mas dirigir seus discursos ao Sr. presidente como
ministro de estado é incoherente. Quando neste
lugar se falla com V. Ex. é na qualidade de presi
dente deste congresso, embora occupe qualquer
outro cargo em serviço do estado.

A indicação do Sr. Cruz Gouvêa ficou para 2a lei
tura.

Passou-se á ordem do dia, principiando a discus-

são pelo art. 4° da emenda propostapelo Sr. Andrada
Machado ao projecto -sobre sociedades secretas cujo
artigo é do theor seguinte:

« A participação de.e ser feita nesta côrte á in
tende!1cia ge~~a polida, e nas outras partes ás
autorIdades policIaes dos lugares onde existem as
ditas sociedades. )l

Fallárão alguns Srs. sobre a mi.l~oria e afinal foi
appruyado o artigo comoacreSCenl<Ull~ntoda palavra
-ei-c is-depois de-policiaes.-

Seguio-se logo a discussão sobre o 1° dos dous
additamentos que ao mesmo art. 4° fizera o Sr. ba
rãode Santo Amaro; edepois de algum debate, posto
ii votação, não passou tal qual estava redigido.

O SR. AXDR,\D.\ ~hCHADO requereu que se pozesse
á l"otação com as scguintes palanas-que formão o
gOl:erllo $l/premo ou local da sociedade 011 ordem:
foi regeitado.

O SR. C.\RXEIRO DE C.\lIPOS tambem requereu que
se l"otas:e sobre o mcsmo additamento com as pala
vras seguintes-pelos membros que as Ji:.ercm por
comlllisscio da sociedade; - e fui igualmente rc
geilado.

Propuz cntãu o Sr. França a emenda seguinte:
(C Proponho ao art. l° di' emcnda do Sr. barão o

additamento-encllrregados da repartição- em se
gu.imento da palana-declara 11 tes.-l'aço da assem
blea, 4 de Junho de 1823.-0 deputado França. )l

Uesolveu então a assembléa que o artigo junta
mente com a emenda do Sr. Franca fosse remettido)
á commissão, e que esta redigisse'afinal a maleria
dos artigos l"encidos.. '

Passou-se ao art. 2° do mesmo addicionamento do
Sr. bariio de Santo Amaro; e fazendo-se sobre elle
algumas observações, foi approvada a la parte, isto
é, que a permissão do gOl"erno fosse dada por es
cripto; mas a 2&, a saber, se esta permissão seria
publicada no Diario do governo, foi rejeitada;
entendendo-se isto mesmo de qualquer outra folha
publica.

O SR. ACClOLI :-A lei que não previne todas as
circumstancias que podem occasionar efugios para
a sua inexecução é defeituosa; observo pois que o
projecto de que se trata impondo penas áquelIes quo
não fizerem as participações da existencia das socie
dades secretas, não declara comtudo o termo dentro
do qual se devem fazer sill'1ilhantes declaracões; e
para evitar essa falta que ao meu vêr poderia· escu
dar os transgressores, lembrou-me fazer a este artigo
o additamenlo seguinte:

«( E esta declaração deverá ser feita no praso de
30 dias depois da primeira reunião. Paço da assem
bléa, 4 de Junho de 1823.-Ignacio Accioli de Vas
concellos. »

Alguns Srs. deputados julgárão largo o prazo de
30 dias, e sustentárão que o de 15 era sllfficiente
para a declaração da fórma do que já estava insti
tuido ; e outros dcfelldêrão o prazo mareado no addi
tamento por lhe paracer extremamenle apertado o
de 15 dias.

OSR. PRESIDEXTEpropôz á votação, l°: se deveria
estabelecer-se algum prazo, e decidio-se que sim:
2°, se esse prazo seria o de 15 dias, e venceu-se
tambem que sim.

Passou-se ao art. 5° da emenda ou additamento do
Sr. Andrada Machado; mas quando comecava a di!
cussão o Sr. presidente propôz, por meChor, que o

3



10 SESSÃO EM ·i DE JUNHO'DE 1823

mesmo Sr. Andrada Yachado de nccordo COm o Sr.
Pinheiro de Oli,eira que tambem olfereeêra um .ar
tiao formassem um SÓ, e o appresentassem; e rosto
c;ncordárão os dons 5rs. deputados.

O SR. PRESmE~-n: propôz então o adiamento da
discussão porque reSLa,ão ainda outros objectos
dadosp~ a ordem do dia; e foi appro.ado.

Seguio-se portanto a la discussão do projeeto do
Sr. AnJrada Machado para a revogação do decreto
que criou o conselho dos procuradores de pro
nncia.

O SR••h-nR.\DA M.tCHADO :-Sr. presidente~ tU
creio que ninguem dudda da necessidade da medida
que prop.:>nho. Sa.bida é a causa e fim d.a c~:mTo~
eão do conselho de procuradores de pronncla. Erao
õdegráo p:-eciso para chegarmos ao q!le ora SOID?S,
erão os andaimes, sobre que. se deTla, com geIto
le,antar o edificio representatiVo; t,!do ,nesta con
.ocacào tinha a natureza de pronsono ; era por
emqüanto, não para sempre. .

A nacão tem a"'ora no!' seus representantes os
se~s lei!itimos, e ~nicos procuradores; não resta
aos anti~os e inuteis senão o retirar-se; cessárão as
suas fun"ccões a este respeito: passou a necessidade,
é mister' tambem que desapparêça a instituição.
E' .erdade que entre as attribuições dos procura
dores se contavão as de aconselhar aS. M., asquaes
podia-se dizer que ai~da duray~o, e abonavão a
sua duração: mas adnrla:-se quao anomalas, exo
ticas, e .iciosas erão as formas exaradas no decreto
que parece de proposito confundia as fllncções de
conselheiro do monarcha; com as de procurador da
sua respectiva provincia:. ~~ man~i~a q!le podião
.ser tudo, ou nada ao arbltno do mlDlsteno.

Demais tendo nós de estabelecer, conforme as
\'erdadeir~s idéas constitucionaes, um systema que
facilite a illustracão do monarcha, robore sua in
fluencia so~re a lúassa do povo, e, ~e á s~a acção a
forea addiclOnal dos que a promoverao, sena loucura
conservar uma instituição, que mirando a outros
fins, nada disto teve em vist.a. _ . _

Ha além disto uma terceira razao para abolJçao
deste conselho. O decreto que o instituio não decla
rava indemnidade alguma aos conselhe~ro~, e o
servico o"ratuito em lugares de representaçao e sem
pre gra'~so, mórmente neste paiz, onde.aba~don,,:r
cada um a Sua casa, é condemlla-Ia a ruma mfalh
vel. E a"'ora nem ao QlÉmos tinhão esperanca de
gloria, ~omo tiverào ao c.ome90; P?is inutilisados
pela nossa convocação nao saO maIS q~e um pezo
morto, que não influe sobre o andamento das
cousas.

Por todas estas razões era mister abolir-se o con
selhp; mas sendo criado por lei, só outra lhe podia
tirar a existencia.

E' o que pretendo no projecto, que offereci. ~as
a just~ca pedia que a nação fosse .~ata a~s serViços
prestaaos pelos cidadãos que serVlrao nes~e honroso
emprego; eis o que se declara no 2° artigo: No 3°
julguei preciso declarar umaverdade~eque~mguem
duvida, é verdade; mas que sempre e boro lUculcar
e repetir a .um povo tão. noviço, .como nós, eroma
terias polítIcaS. No 4° tive em vlstasduas causas:
lo, que se não fizessem nomeações an<!m~~s de con
selheiros de estado, antes que a conshtUlçao deda-.
rasse se havia de haver conselho de estado, e como
seria composto; o que tudo se não p6d~ de~de já
decidir antes de ser bem pensado, dlSCutldo,·e
mudllr~mentc decidido nesta assemhléa : 20

, que se

especificasse a responsabilidade dos ministros de
estado.

E' certo que parece da essencia da execução a
responsabilidade; mas CQmo não havia reo"!3S de
responsabilisacào tinha o nome e a cousa cabido em
desuso; se a· responsabilidade existia em alguma
parte, era sómente a{} !!!Q!!ar~ha e não i !!.a~G.
Estas são as idéasprimarias do projecto que concebi,
o qual me parece util e vantajo$O.

O SR.. PEI\EIR..\ DA COiBA. :-O estado convulsivo
em que o Brazil se acha.a na época em que S. ~L I.
promulgou o decreto de 16 de Fevro::eiro de ~822,
exigia imperiosamente as mais energleas proVIden
cias para atalhar os males d~ que estava ameaçad~,
como consequencia ne~essar13 do~ erros comm.eL~l
dos pelas côrles de LIsboa. Então tomou o mIn~s
terlo como medida politica e prestante a conyocaçao
de um conselho de procuradores geraes, que con
sullando o espírito publico de seus constituintes
podessem lembrar os meios mais.yroprios e p'r~por
cionados para consolidar a uDlao.e tranqUlhdade
das pronncias do Brazil, fazendo communs seus'
interesses, e contribuindo todas para o mesmo fi~
que era a prosperidade deste vasto continente..

Tão util foi esta deliberacão que neIla te'-e origem
o desenvolvimento da opin1ão geral d<!s povo~ de~te
Imperio a respeito de seu futuro destmo, pOIS nao
só as provincias abraçárão estesysl~ma, pr?cedend~
immediatamente por seus l"OlleglOs eleltoraes _a
nomeacão de seus procuradores: os. quaes fo~~o
en.ianilo para esta l"õrte, á propor~.ao que se lao
elegendo mas até cada uma das camaras em parti
CilIar, em nome dos habitantes de seus respectivos
districlos, mandárão suas felil"ilaçôes, c p'rotestos de
respeito, e obediencia a S. M. 1., manifestando-se
claramente quaes erão suas tcnções para se sub
trahirem ás injustas pretençües das côrtes de Por
tugal.

Pessoas hou.erão qlle pretenderão notar de ille
gal esta disposição ministerial pela simples razão,
de que achando-se proclamado um governo repre:..
sentativo, em que a d~\"isão de po~ere~ faz,,: base
do systema constituclOnal, parecia unpratlCavel
aquelle meio, para o qual era necessario o exe~.:.

cicio do poder legislativo; porém, atém de .mUl
tas razões que se não devem agora repellr, e
que justificão e sust.entilo a.legitilllida~e desl~ pro
cedimento, basta lembrar que a salvaça.o do Es~d.o
é a suprema lei, e q~ nas circums~nclas tão ·CrItl
cas e arriscadas em que o Brazil se achava. propen
dendo para uma guerra civil, preciso era usar do
recurso que estaVa ao alcance do .governo·; . p0l'9"lJe
se não devia sobrestar em negoCIOS da maior nIl
porlancia, dos quaes dep~ndia!l nossa ex~sten~ia
p.olitica demandando providenclas d~outro helllIs
pherio, que ou não apparecião,ou vmhão tarde, e
ruins.

Assim, verificada a installação d~sta augusta ":5
sembléa, duas cousas havia a dehberar a·respeito
do dito conselho de procuradores: I a era a sua ens
teneia, a 2a o modo de despedir. seus· illustr.es:
membros.

Quanto ál~parte é evidente, que achando'-se-a.
nacão representàda por seus ·honradosdepntados
nesta assembléa, devia 'cessll'r ()' exercicio dos procn
radores de provincias; que sótev~ lug.arn'a:1situa':'
eão em qne< nos· aehavamos;· e pelos;~Ot1vOS' ponde
rados: quanto ãs gratificações com que os mesmos
procuradores deviãoser. contemplados, exporei os
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ma para a preferencia e antiguidade. No caso de
empate de nos e outros decidirâ. a sorte.

Art. 11. É da competencia do l° secretario, fa.
zer a chamada dos deputados, dar parte á asselQ..
bléa de todos os offieios que o go'\"erno remetter •
ler os pareceres das commissões, e propostas do;
deputados, dirigir o expediente da correspondencia
omcia! e mini:..·teria!, e assignar as actas das sessões
com o secretario que a lam'ar assim como as reso'
luÇÕes, ordens e decretos da a..c::sembléa conjuncta
mente com o presidente.

Art. 12. Aos outros secretarios compete: lancar
as actas das sessões, deliberacões e decretos da ás
sembléa, receber todos os projectos, memorias e
represe~tações ãcerca dos objectos privativos da
assemblea, e dar-lhes as competentes direccões com
appronçào della; o que farão alternadaménte 'entre
S1 por uma distribuicão diaria.

Arl. 13. Fica á cargo dos dous secretarios mais
modernos acompanh<lr o Imperador, principe re
gente ou regencia, <lOS seus respectivos lugares
receber á porta da sala os deputados que de nov~
entrarem; dirigir os ltctos solemnes de juramentos,
e finalmente acompanhar toda a pessoa que por
qualquer titulo haja de appresentar-s(' á assem
bléa.

Art. 14. No impedimento do 1° secretario sen'irá
o 2", e assim os de mais, substituindo-se uns aos
outros pela ordem de suas antiguidades. entrando
nesse caso em exercicio os supplentes para intei
rarem o nlllllero dos que (altarem.

Alt. 15. Os secretarios, na e01Tespondpncia of
ficial, terão o tratamento de excelIencia, e propo
ráõ Q numero dos o1llciaes que de'iem ser empre
gados na secretaria, e seus ordenados, para serem
approvados pela assembléa.

Depois da leitura, propôz o Sr. presidente se
deveria imprimir-se este capitulo 3°; e venceu
se que não, afim de entrar quanto antes em dis-
cussão. .

O mesmo Sr. Rodrigues VelIoso, tambem como
relator da commissão de legislacão, leu um pare
cer concebido nos seguintes termos:

meus sentimentos õpportunamente quando se de
liberar sobre a materia de cada um dos artigos deste
decreto. Portanto, voto que passe o projecto á 2a
discussão, para que, tendo cessadoas furiccões destes
illostres varões, .oltem, (e não é cedo) a Seos lares,
donde muitos delles tem estado ausentes, com in
wmmodos pessoaes, e de sua fazenda.

O SR. PRESIDL'\"TE declarou que, não havendo
ilUem mais falIasse sobre o projecto em geral, pro
p!JDha, se,passava á 2a discussão; e Yencen-se que
SlOl. '

O Sn. MUNIZ TA. \"'ARES requereu que se passasse
immediatamente a esta 2a discussão, attenta a cla
reza da materia; mas a assembléa resolyeu que
não.

Ponderou então o Sr. presidente, quejá não cabia
no tempo a discussão do regimento, e a nomeacão
da commissão ecclesiastica, e do membro que fâl
tava na de marinha e guerra, como se tinha assig
nado para a ordem do dia, e que por isso julgava
mais acertado passar-se ás referidas commissões. A
assembléa decidio que assim se fizesse.

O SR. PAULA. E MELLo: -Como a assembléa re
solveu quando só ha\ia dous ~ecretarios, que estes
não entrassem em cOUllllissões, e agora se trata da
nomeação de uma, des(>jo saber se ainda sendo qua
tro regula para elles a mesma r{'gra.

O SR. PRESIDENTE offereceu esta pergunta á con
sideração da assembléa; e decidiu-se que todos os
Srs. secretarios podião ser eleitos para qualquer

. commissão.
Procedeu-se logo ã nomeação da commissão ec

clesiastica, e sahirão eleitos os Srs.: bispo ca
pellão-Illór com 54 votos, Rocha Franco com Z7,
Pinheiro de Oliveira com 25.

Seguio-se a nomea~~o do membro que faltava
para a commissão de marinha e guerra; e sahiu
eleito o Sr. Nogueira da Gama com 29 votos.

Tendo chegado a hora determinada para a leitura
dos pareceres de commissões pediu a palavra o
Sr. Rodrigues Velloso, como relator da commissão
de redacção do regimento, e lell o seguinte

« PARECER:

« A commissão encarregada da organisação do
regimento interno, em observancia da deliberação
desta assembléa, offerece reformado o capo 3°, que
trata dos secretarios, e suas attribuições com as al
teracões que parecerão convenientes para serem dis
cutidas as que não ti'ierem já sido approvadas. Salão
da assembléa 4 de Junho de 1823.-Antonio Rodri
gues Feltoso de Oliveira.-Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada ~!tIachado e Silva.-Antom·o Luiz Pe
reira da Cunha.-Jfanoel P.into Ribeiro Pereira de
Satnpa'io~

CAPITULO 1II

nos SECRETARIOS

Art. 9.° Haverá: quatro secretarios etfectivos, e
dous supplentes, eleitos de entre os deputados em
-cada mez, os quaes tO'dos poderáõ ser' reeleitos.

Art. 10. A sua prioridade será regulada pela maio
ria de votos da sua nomeação, de maneira que terá
·0 lugar de 10 'o que obtiver n~ .eleição maior nume
ro de votos, e assim os de ma1S 2°,3" e 4°; os dous
que depois' destes se seguirem em Dl;UDero de votos,
serão supplentes.; guardando entre SI a mesma nor-

P.-lRECER

« A c.ommissão de legislação, á vista do reque
rimento de Domiciano Pinto DurmondJ.. cirurgião,.
que foi da sumaca cc Elisa, » vinda de l,.;abinda em
Setembro de 1818, e que se queixa de se lhe não
ter dado a gratificação determinada pelo alvará de
21 de Novembro de 1813, a qual o supplicante
suppõe ter merecido; é de parecer, que não per.;,
tence á assembléa o seu deferimento, devendo o
supplicante recorrer aos meios ordinarios, que ain
da lhe restão. Paço da assembléa, 30 de Maio de
1823.-Antonio Rodrigues Felloso de Oliveira.--
Estevão Rib'eiro de Re::ende.-D., Nuno Eugenio
de Locio e Seilbit.:. - José Teixeira da Fonseca
Vasconcellos. - João Antonio Rodrigues de"Car
valho.-José Antonio da Sil'va íllaia. ll-Foi appro
vado. »

O SJl. PINHEIRO DE OLIVEIRA por parte da com~
missão de instrllcção publica; leu uma, proposta
em que se indicavão os meios de estimular os g~
nios brazileiros, a formar um tratado' completo de
educação.

O 5Jl; ANDRADA MACHADO requereu que se· de
clarasse' urgente a' materia; e sendo apoiada a' ur-



12 SESSÃO EM·5 DE Jú1\1I0 DE 1823

gencia, fez-re seo"1lIlda leitura, e determinou-se
que .oltasse á commissão para a redigir em fór
ma de decreto, e entrar em discussão depois de im
pres..<;().
- O SR. NOGUEIRA DA G.UlA.: -Como membro da

commis.."ào de marinha e guerra, cumpre-me re
presentar que dev-endo esta oíferccer á considera
çào da assembléa, diversos projectos de importantes
providencias, e sendo sómente trez os membros de
que ella se compõe, é indispensavel que a mesma
assembléa a autorise para chamar de fóra as pessoas
que por suas luzes a poderem alUiliar nos trabalhos
que forem da sua competencia.

Resolveu a assembléa que a commissão podia
escolher quatro membros para os negocios de guer
ra, e quatro para os de marinha, na conformidade
da referida representação.

O SR. PRES1DE~TE assignou para a ordem do dia:
l°, discussão das emendas ao projecto sobre socie
dades secretas; 2°, a 2a discussão do projecto pam
a revogação do conselho dos procuradores de pro
vincia; 3°, artigos do regimento; e segundas lei
turas de propostas pela ordem de sua antigui
dade.

Levantou-se a sessão ás 2 horas l' meia dil
tarde.

José Ricardo da Costa .-lg11iar de AlIdrada,
secretario.

Sessão em .. de Junho de ~ 823

PRESlDENCI.-\. DO SR..\~DR.\D~E SILVA

Reunidos os Srs. deputados ás 10 horas da ma
nhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 55,
faltando por molestos os Srs. Gama e Pacheco; e
sem causa motiyada o 5r. Ribeiro de Andrada.

O Sr. presidente declarou aberta a sessào e lida li
acta da antecendente foi appronda.

Por não haver expediente, passou-se logo a 1&
parte da ordem do dia, que era a discussão das
emendas ao projecto sobre sociedades secretas.

O SR. A~DR.\DA MACHADO leu a seguinte emenda
e additamento á sua emenda que estava em discus
são, o qual era tambem assignado pelo Sr. Pinheiro
de Oliveira.

«Art. 5.0 As sociedades porém que tiverem prin
cipios e fins subversiyos da ordem social, e do re
gimem constitucional deste imperio, serão conside
radas como conventiculos de conspiradores, ou não
tenhão feito ao governo participações, ou as tenhão
feito falsas.

« Art. 6.0 Os membros de semelhantes sociedades,
qQ.e tiverem prestado juramento de seguirem - as
ditas doutrinas, e persistirem em adopta-Ios como
regra de conducta, uma vez que tenhão começado
a reduzi-los a acto, morreráõ por elle; os que po
rém não tiverem encetado acto algum subverSIVO,
além dos primarios e remotos, serão degradados
por toda avida.'
- «Art. 7.0 As sociedades que tiverem principios
tão sómente oppostos á moral e á religião christã,
são severamente prohibidas: os seus membros uma
vez juramentados, persistindo na adopção de taes
doutrinas, se as tiverem reduzido a acto, serão de
gradados por 1.0 an~os; se. não tiverem praticado
~utro aeto malS alem do Juramento e a adopção
dos principios, serão degradados por cinco annos.

« Art. 8.° O processo começará por denuncia tão
somente, contra certas e determinadas pessoas no
caso das sociedades simplesmente secretas, ~ por
denuncia ou devassa nos casos àos arts. 5° 6° e 7°.
-Ant01lio Carlos Ribeiro de A1ulrada Machado e 
Silm.-Belchior Pillkeiru Je' O:i;;ei:-::. » ..

Compareceu então na sala o Sr. Ribeiro de An-
drada, e tomou o seu assento. - '.

O SR. SECRETARIO C.U\l';ElRO DE CAxPos fez a 2&
leitura da sobredita emenda e addit.am.ento, e en
trou em discussão o l° artigo della.

O SR. PEREIRA D.-\. CUNH.\.: - A materia que está.
em discussão é assás complicada é importante; e
para deliberarmos sobre ella cumpre a càda-um
pôr de parte os sentimentos de sua particular phi-
lantropia. - .

Trata-se da emenda qne o Sr. Antonio Carlos of
ferece agora aI" que tinha apresentado; e pare-
cia-me que seria bastante dizer-se que as sociedades
que professarem principios subversivos senão con
sideradas como conventiculos de conspiradores, e
então punidas pelas leis existentes.

l'ara que é estar qualificando, e determinando es
pecies como se csth'essemos fazendo uma lei geral
quando póde o juiz, pelo conhecimento do mal jâ
resultado, ou do que ha a recear, graduar a pena
correspondente entre determinadas para taes cri
ml's?

Eu considero, porém, a materia de tanta pond~
ração que entendo que deve ser remettida a emenda
a uma commissão para a redigir, ou imprimir-se
para cada um de nós pensar sobre ella e depois en
trar em discussão.

O SR. CAR:\"EIRO DE CAMPOS: -O nobre deputado
o SI'. Pereira da Cunha, pretende que sejão reputa
dos conspiradores de facto, os membros de uma
sociedade de fins subversivos. Sempre me opporei a
isto; nunca confundirei a intenção com a execucão,
nem o principio desta com a sua consummação:

A legislação que .não distinguisse estas especies,
não se conformarla com as luzes do seculo pre
senle.

Em tal caso como os membros daquellas socie
dades erão considerados conspiradores, e portanto
réos de alta traição, ou lesa-magestade, soffrerião
as penas crueis do livro 50 da ordenação; e eu não
sei como isto se combina com os principios da sã
philosophia que todos abraçamos, e de que não de
vemos afastar-nos, principalmente quando se trata
da organisação de um estado.

As qualificações das especies de crimes, que o il
lustre preopinante reputa ociosa, eu as tenho por
muito convenientes.

Praza aos céos _que podessemos em qualquer lei
criminal determinar com tal miudeza as diversas
graduacões do crime, que apresentassemos uma es
calla pêrfeita das suas diversas especies, porque en
tão lhes poderiamos applicar com mui exacta pro
Porcão as penas correspondentes: estou certo que
esta· empreza é assaz difficil, para não dizer impos
sivel, mas nem por isso Iratemos esta materia com
tanta generalidade, que deixemos de marcar Como
aetos de qualificacão diversa o ser membro de uma
sociedade, cujos flns sejão subversivos, o projecto de
uma conspiração, e o havel-a já realisado. Se não
se indicão estas graduações, ficarâ ao arbitrio do
juiz, como quer o illustre preopinante,.a qualifieação
desses crimes e consequentemente. das penas com
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que devem ser punidos. Ora isto é o que se deve adoptão principios subversivos ainda que os não
sempre evitar mórmente em um governo livre. tenhão redusido a facto, para prevenir os effeitos

O· SR. Ã...."IDRADA MAClUDO : - Sr. presidente: isto da sua damnosa tendencia.
é fóra da ordem. Quem professa doutrinas oppostas ao systema

No art. 6°, ou ,0'2" desta emenda, é que se tratada constitucional, á moral e á religião, as espalha, 'e
.im~sicão das .penas; por ora está em discussão o as aconselha como regras de conducta, não deve
art. 5° que diz sómente que as sociedades que tive- ficar impune; bem que não esteja no caso do ver
rem fins.snbversi:vos serão consideradas como con- dadeiro conspirador, de que tem praticado actos
venticul0s de conspiradores, se não :fizer~m as de- para a ruina do estado; e por isso entendi, e entendo
vidas participações ao governo: ou se as fizerem que se deve legislar a este respeito.
falsas; portanto referindo-se o illustre preopinante O SR. ARA{;JO VIA:S:SA: - _"'-penas lancei os olhos
·ãs penas contra taes sociedades, falla fóra da ordem. sobre o artigo 5° das emendas primitivas do Sr. An

0. Quanto á necessidade de ser impressa a emenda drada l\Iachado ao projeclo do Sr. Rodrigues de
não vejo que a haja: porque na generalidade ha Carvalho, occorrerào-me as razões que acaba de ex
muito que o está, pois a materia é a mesma da pllr o Sr. Ribeiro de Andrada; por consequencia
primeira que offereci; o que :fiz agora foi qualificar, estava deliberado a votar p('la suppressão do mesmo
marcar differentes gráos, como em verdade era ne- artigo; mas depois que elle se resolveu nos tres
cessario, tirando assim do arbitrio do juiz a gra- artigos das e111endas posteriores, soffrendo nova
duação das penas. redacção, considerei. que estavào bem graduadas

Distinguindo os actos e determinando a cada' um as penas, que nas antigas leis, são inteiramente
a pena que julguei correspondente, tive em vista desproporcionadas e barbaras, ainda mesmo contra
obrigar o juiz á execução litteral da lei; quando se o atrocissimo crime de rebelli~o, e conspiração, em
deixa ao arbitrio do juiz a graduação das penas, faz que plÍdem degenerar as SOCIedades secretas; por
este de legislador, os legisladores somos nós. isso vOlO, que passe o 5° artigo das nO"as emendas,

Não deixemos esta porta aberta para os juizes cuja disposição me pnrece neccssaria, em allencáo
abusarem como tem feito até agora; elIes não dc- á pessimn legislação an tiga a este respeito. .
vem fazer mais do que dizer- o crime é este, e a O Su. GO)IlDE; - Han-lIlos determiuar. e definir
pena que a lei lhe impõe é esta - eis o que eu pre- o que é cOllspiraçilO, c ronspir,ldor; por conseqllcn
tendo que os juizes fação, e nada de applicar penas cia deve haycr uma leg-isla!;ào separada, a que se
pelo seu arbitrio.. refira a lei das sociedades Sl'cretas na parte em que

O SR. RIBEIRO DE Al\'"DR.\DA: - Por este projecto nelIa tambem se determinar, e definir conspira(·ào.
que está em discussão pretendemos revogar o al- Isto é agora portanto muito eXlemporaneo, e des
vará de 30 de Marco de18IS, cujas penas conside- tacado do lugar em que se deve arranjar.
ramos barbaras; mas porque as sociedades secretas O SR. COSTA AGUIAR: - Eu não pretendia falIar
se transformão em sociedades conspiratorias contra o desta materia ; mas como o que se venceu deve sub
estado, tratasse de legislar para ellas neste caso, e sistir, e está wncido que ao art. 5° da 1~ emenda
é o que faz o objecto do art. 5\1 que está em dis- do Sr. Antonio Carlos se substituísse um novo, direi
cussão; porém eu direi que contra conspiradores te- que. tudo o que é falIar contra istoé contra a ordem.
IDOS legislacão; e nesta assembléa se assentou que Quanto á questão susciladaa res{leito do modode
nos deviamos reger pelas leis existentes até á for- legislar sobre consp'iradores, e se e este ou não o
IDacão de novo codigo. lugar de se tratar delIes pa1'ece-me que o mais

S'e a assembléa reconhece barbaridade nas penas, acertado é supprimi1'-se a palavra conspiradores; eeu
então faca-se uma lei nova sobre conspiradores; e poria em seu lugar- {'-orno conventiculos prohibi
não estêjamos a legislar contra este crime quando dos e perigosos - o que farei por uma emenda se
se trata sómente de sociedades secretas. fôr preciso.

Julgo pois que o dito art. 5° deve ser supprimido, Julgou-se afinal a materia discutida; e o Sr. pre-
porque não lhe acho relação alguma com taes socie- sidente propôz se o dito art. 5° ou l° da subaltera
dades: o crime de conspirar contra o estado ou contra ção dos Srs. Andrada Machado e Pinheiro de Oli
a religião é mui differente, e se a assembléa o quer veira, seria supprimido, e venceu-se que não: propôz
tomar em consideração apresente-se um projecto em segundo lugar se passaria como estava redigido,
separado, e discuta-se; mas tratar delle no projecto e venceu-se que não. Convidou então os S1's. depu
de sociedades secretas não convenho. tados a mandar á mesa :as emendas que julgass~m

O SR. ANDR.\DA MACHADO: - Sr. presidente: uma convenientes.
cousa é conspiração, isto é, o projecto de derrubar O SR. PEREIRA D.\ CurOU., mandou a seguinte:
o governo, e outra é a adopção de doutrinas sub- « As sociedades porém que tiverem principios e
versivas que pódem tender a derrubaI-o. fins subversivos da ordem social, e do regimem

Se fizessemos o que quer o nobre preopinante constitucional deste imperio, serão consideradas
ficaria sem pena alguma esta perigosa adopção de como cODventiculos de conspiradores, e como taes
doutrinas porque nada ha na ordenação a este res- punidas confórme as leis geraes do estado. Paço da
peito. Eis o motivo porque é preciso accrescentar- assembléa, 5 de Junho de 1823. - O deputado; An-
se a lei. tonio Luiz Pereira da CU-7lha. » .

Pareceu-me que os que jurassem estes principios O SR. COSTA AGUIAR mandou tambem a emen...,
subversivos da ordem social, neIles persistissem, e da seguinte:
os tomassem como regra do conducta commetlião. . ' . .
um crime, e que cumpria applicar-Ihe penas, sup- t( Como conventlculos prohl:lndos e perIgosos-
prindo assim o que faltava na nossa legislação. em lugar da p~lavra - ConspIradores. - O depu-

. Se acaso sejulgar que não deve fallar-se em cons- tado, Costa Aguwr. »
piradores, embora se não falie; m~s é indispensa- O~ SRS. CARNEIRO DE CAM~OS E FRANÇA mandá-
veI tratar do caso em que as SOCIedades secretas. rão Igualmente outra concebIda nestes termos:

4
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« Em lugar de conspiradores - como conventi- porque entendeu dever auxilia-lo visto não ter com
culos de pertubadores das bases da mesma ordem que stipprisse as despezas necessarias; e este re
sociaL -CaNteiro de Campos e França. » quisilo particular de necessitado ~ão_se torna geral

. O SR. PRESIDEXTE propôz se a emenda do Sr. Pc- para to~os. Em uma palavra a leI nao lhe marcou
reira da Cunha era objecto de .otaçào, depois do honorarlO; e por tanto nenhum lhe compete.
que esta.a vencido a este respeito, e decidiu-se que Qu~nto ao trél:.tamento _não .me opporei, bem que
não. o me nao convenç~o as r~zoes_ao nobre preupiüaüte.

Propuz em segundo lugar a do Sr. Costa Aguiar Estes conselheuos nao forao conselheiros de es-
á qual accedeu o Sr. Andrada l\Iachado, com a tado~ p?rql~e o conselho era de procuradores de
substitui~ão da palana sediciosos ás palanas pro- pronncia; e ,erdade que se lhe mandou dar excel
hibidos eperigosos; em cujos termos a apoiou o mesmo lencia, mas não porque lhe competisse por lei:
Sr. Costa Aguiar, c accedeu a elIa tambem o !embrou-se Sua :Magestade de lhe fazer esta lITaca
Sr. Carneiro de Campos, permanecendo o Sr. Fran- 19ualand.o-os nisto aos conselheiros de estad~ bê~
ca na sua que primeiramente assignára com o dito que os nao chamasse como taes.
Sr. Carneiro dI:' Campos. . Comtudo, tO~'no a dizer, não me opporei a que

Poz-se esta ultima primeiramente á ,otação; e fiqut:;m com ~ dlto tratamento; mas sempre direi
nào passou; st:'guiu-se a do Sr. Costa Aguiar redi- qu.e Julgo mais nobre ? recon~lecimento da patria;
gida com a substiluit;:ão do Sr. Andrada Machado, a~em de que estes sernços aSSim qualificados entra
I' concebida portanto nos lermos sl'guintes-Como vao na classe dos remunera"eis, e por elles se podia
com'enticulo~ sediciosos-em lugar da palana- l~gitimamentepedir a recompensa de que fossem
Conspiradores - e foi approvada. dl~noS. .

. Nem se diga, depois disto, que eUes são despe-
Passou-se ao segundo objecto da ordem do dia, dldo.s sem h~ver c.onsideração alguma com seus

isto é, á segunda discussào do projecto para a sernços; malOres sao os nossos; e cada um volta
alllllirão uo conselho de procuradofl's ue pro- para casa. com o tratamento com .que della sahiu.
"ineia. O ds serviços e representação nunca se premiárão

OS 51'S. Camara, Uodrigues YellLl~o e Hibeiro de se não com o agradeceI-os, e honraI-os; e os dos
Rezenue retil'arào-se. procuradores são dessa ·natureza; elles não vierão

LeU-SI' (l lo artigo do dito projeclo e pa,.;sou sem ex.er~er um e~lprego propriamente tal; a sl.la com-
impugna~üo; e por isso "e seguio logo o art. 2°. 1.11lSSaO tem. origem. po.pular, caua um foi eleito pela

O Su. PEREI1\.\ Do\ Ct;XIU :-SilO na vl:'rdadt' mui' :ma resp"cl~va pro,:mcla: e quem m~rece a confiança
lisongl'iras us expressi"les l'm qu<' é conr;ebido e"te Ida naçllo nllo .asplra a outro premlO q.ue não s~ja
artigo, aiilltll que n1l' nào pareção proprias de um o do re~onhl~Cimento de ter bem. s~rYldo. Asslm
legislador; lIlas apezar disto quando considt'ro quão comro nl~s, acabada a. nossa co.mm~ssao, volta~os a
honroso é o cargo que estes con~pkuos ddadãos Cfn,undlr-nos.co~ o~ o_ulros cldadaos, confundao-se
Yierão exerecr, não posso convir em que se retirem e les la~~lbem, nao c tao pouco ao:; honrosas graças
despt'didús com uma mão sobre a outra, por assim que le, ao.
dizer. _ O Sn. Dl.\s: - Eu sou coherente com os meus

Depois de terem feito grandes sacrificios, e de prin.cipios; quando em outra occasião se tratou
serem elemdos ao maior cargo civil quo se conhece a~lU. de r~compel}s~s para os procuradores de pro
entre nós, que é o de conselhefro de estado, não YlUCla, f~l de oplmão que se lhe deyião pagar os
vejo razão para se lhe negar alguma gratificação seu,s sernços. _. . ..
que os iudemnise das despczas que necessariamerite EI~e~ talvez se a~hao unposslbihtados de satisfa
fizerão. Embora alguns a nflo qucirão; esses, ceden- zer dlVldas con~rallldas para supprimento das des
do della, farão mais um sen'iço á nação. pezas que. fizer~o; e os que estiverem nestas cir-

Aj uu temos a isto que elIes desempenhál'ão as func- cumstancl~s eslao perdendo a sua reputação estão
çôes daquelle elevado lugar em circumstancias ar- a desacredltar-se.
duas; e só na repre~en.tação que dirigirão á Sua Ora nãQ me parece justo que seja esta a recom
Magestade, então Prlllclpe Regente, para a COlJVO- pensa dos seus servicoi, principalmente não sendo
caçã~ desta august3; as.sembléa, ~:n,t~ndo. euque elles estes dos .offerecidos;·pois ~inda que nenhum delles
fi~~rao um dos m3;ls lmportantes sernços que po- VelO obrlgado, comLudo nao poderia sem desdouro
dlao fazer ao Brazll. esc~sar-se, porque o homem de bem, a quem a
. Talvez se poderia dizer que lhes competia ficar naQao honra com a sua confia~ça, tem por seu pri-

com o tratamento de senhoria, por terem servido melrO d~ver, desempenhar, amda com sacrificios,
com oo de excelIencia; porém ao menos sejão at- as funcçoes do cargo a que 3; patria o destina. Por
tendidos com a gratificação que ja outros acceitá- tal}to sou de voto que se arbltre alguma gratificacão
rão, e qu~ eu julgo até devida pelas despezas que de~xando-nos por ora ~e reco}llpensas honorificas,
furão obng'ados a fazer, e com que alguns mal po- p01S me parece que amda nau podemos graduar
dião. honras.

O SR. A:'-'DRADA J\{.\.CIIADO: -Não concordo com oO SR. N_OGl(EIRA DA GAMA; -Já aqui se ventilou
o illustre preopinante ; não se dá dinheiro dos fun- esta questao dos proc~ra?ore~ de proYincia; e se
dos publicos senão quando a lei determina : ora a il:ssent,?u que nenhum dlrelto tlOhão de .exigir gra
lei não designou cousa alguma aos procuradores de tlficaçao_alguma., porque o decreto que os convo
provincia, logo nenhum direito tem agratificações. cou a nao ~stabelece~ ; !Das estou. persuadido que

Os exemplos a que se refere o nobre depntado de apezar de nao ha,!er dlrelt~ de_pedu, ha da nossá.
nada servem; para as gratificacões que se man'- parte uma especle de obngaçao de dar. .. .
d.árão daF a dous, houverão motivos e circumstan- Quoando se prestão ser\iços vantajosos. ao estado·
elaS partl;culares. Para; c?m nm delles, o da P3;1'a- as recomp~nsa~ou grat~ficações são liberalidade~
hyba, ate a sua provlllcla estava compromettlda, de que mUlto Importa nao prescindir; servem de
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conndar os emprehendedores a entrar em projectos
e trabalhos que nunca tentarião sem a esperança de
remuneracão.

Julgo pôis que não obstante !tão est~ marcada
por lei paga alguma a estes serViços, dana esta as
sembléa um passo mui digno della, decretando
uma gratifieacão.

Ninguem dinida que estes procurador~ ~erão
um impo~~te ~eniço, e com grande. sacrificlO seu,
porque nerao a.s.ua custa a esta c?rt~; ora se a
nacão recebeu utlhdade com o sacrdiclO que elles
fizérão porque não ha de gratificai-os? _

Nós tambem somos nomeados pela naçao, e com
tudo somos gratificados; pois faç<,'\-se o mesmo co.m
os procuradores; a quantia de 200$000 mensaes n~o
é tão grande que exceda ás forças de uma naçao
como a nossa, e do modo que eu proponho na emen
da que peço licença para ler, ainda meno~ pezad.a
fica esta liberalidade, que tem por fim mdemlll
sal-os de incommodos e prejuisos.

O mesmo Sr. deputado leu a emenda seguinte:
« Como emenda ao projecto de 21 de )laio

de 1823 sobre os procuradores das pro'-incias.
« Art. 1.0 O mesmo proposto. _ .
« Art. 2.° Estes procuradroes sl'rao gratlfic~d?s

com a quant.ia de 2008 por me~, ~e~~e_ quI' salurao
de súas provincias, ou qUI~ pl"lnclpwrao a ter exer
cicio até a data do presente decreto, levando-se
em c~nta nesta "'ratificacão os vencimeutos til' qual
quer natureza q"ue tivere~ ~ido por seus empregos.

« Arts. 3.° e 4.° supprlmldos.
« Paco da assembléa, ;) de Junho de 1823.

j[anoei Jacintho .vogl/eira da Gama. »
O SR. PRESlDE:'iTE interrompeu a discussão para

poder assim ter lugar o exame dos tachigraphos
como se determinára na sessão antecedente; e as
SigllOU para a ordem do dia: l°, ? prt'jeclo sobre
sociedades secretas; 2°, o da abohçao do consell~o
de procuradores de provincia; :30 art.igos do regi
mento ; e restando tempo segundas IClluras dI' pro
jectos.

Levantou-se a sessão á 1 hora da tarde.
José Ricardo da Costa Aguiar de Andra.da, se

cretario.

Sessão em'" de Juollo 'de i8~3

PRESlDE:'iCI.\ DO SR. ANDRADA E SILVA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas _da
manhã fez-se a chamada e acharao-se presentes 53,
faltando por molestos os Srs. Camara, Gama e
Pacheco e sem causa os Srs. Sena Ribeiro e Carneiro
da Cunha. .

O SR. PRESIDE:'iTE declarou aberta a sessão; e lida
a acta da antecedente foi approvada.

O Su. ALENCAR manduu á mesa para inserir-se
na acla a seguinte declaração de voto, assignada
tambem por outros Srs. deputados:

« Declaro que na ultima sessão votei pe~a

supressão do artigo 5°.das emen~as do SI': Anton~o
Carlos ao projectó de lei do Sr. Joao ~ntomo Rodri
gues de Carvalho. Paco da aisembléa, 7 de Junho
de 1823.-0s deputãdos, Alencar, Cruz Gouvêa,
Xavier de Carva.lho, Henriques de Re:::ende, Fortuna,
Albuq·uerq?M, José Custodio Dias,Antonio Gonçalves
Gomide, Lopes Gama, José de Souza .iJlello. »

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAlIPOS leu um

oífieio do ministro de estado dos negocios do Imperio
concebido nos termos seguintes:

« rum. e Exm. Sr.-Tendo lemdoá aU!mSla pre
sença de S. ~I. o Imperador o oíficio de V. Ex. da
data de hoje, em que participa ter a assembléa
geral constituinte e legislati.a deste Imperio pro
cedido á nomeação de presidente, vice-presidente e
secretarios, que hão de selTir. durante o mez, que
decorre do dia de amanhã até 3 de Julho proximo
fUl\JfO : o mesmo augusto senhor me ordena, par
ticipe a V. Ex. para o fazer presente na mesma
assembléa, que fica sciente das pessoas eleitas para
os referidos cargos. Deus guarde a" V. Ex. PaIacio
do Rio de Janeiro, em2 de Junho de 1823.-José
BOllifacio de ..hldrada e Silva. -Sr. José Joaquim.
Carneiro de Campos. »-Ficou a assembléa inteirada.

O :uES1I0 SR. SECRETARIO leu outro omeio do mesmo
ministro.

« Illm. e Enn. Sr.-Tendo le.ado á augusta pre
sença de S. ~I. o Imperador o omcio de 23 de ~Iaio
proximo passado, em que V. Ex. participa ter a
assemhléa geral constituinte e ll'gislativa deste Im
perio julgado necessario, que lhe sejão remettidas
regularmente todas as noticias do dia, tanto inter
nas como externas. que interessarem á segurança
da na!:iio e estahilidade do Imperiu: o mesmo
aU~llslo senhor me ordena, que participe a V. Ex.
para o fazer presente na mesma as:wmbléa, que fica
inteirauo do conlt'údo do referido officiu. Deus
~l1artle a V. Ex. Palado do Rio de Janeiro, em 4 de
Junho de 182:3. Jo,,'; /Jolli{acio de Alldrada e Silra.
-Sr. José Joaquim Carneiro de Campos. ,,-Ficou a
assemhléa inteirada.

O llESllO Su. SECRETARIO leu finalmente o seguinte
omeio do nlPneionado ministro:

« Illm. e Exm. Sr.-Tendo le"ado <Í aÜ~l1Sla pre
sença de S. M. o Imperador o olllcio de 23 de Maio
proximo passado, em que Y. Ex. participa ter a
asscmbléa gl'ral cO!lstituinlc e legislativa deste
Imperio julgado necessario, que lhe sejão trans
mittidas as queixas e reprcsenla~ões dirigidas das
dilferentes provincias para a refurma dos seus res
pecth'os governos e os planos orrerecidos a este
respeito, para que a assembléa possa formar juizo
selt~ro desta materia e resolver o que for mais util:
S. M.. Imperial me ordena, que participe a V. Ex.
para o fazer presente na mesma assembléa ter já
dado as convenientes ordens sobre este objeclo.
Deus guarde a V. Ex., Palacio do Rio de Janeiro,
em 4 de Junho de IS22.-José Roni(acio de Andt'ada
e Silra. - Sr. José Joaquim Carneiro de Campos. »

O SR. PRESIDE:'iTE:-S. 1\1. Imperial tem designado
o dia segunda-feira ao meio-dia para receber no
palacio da cidade a deputação, que esta augusta
assembléa determinou enviar-lhe pelo fausto J1?0
tivo da sua convocação; e como eu não posso fazer
parte da illustre deputação, nomeio em meu lugar o
Sr. bispo capellão-mór. Apresso-me em fazer esta
part.icipacão vocal para intelligencia dos senhores
que devem formar a deputação: depois virá o com
petente oflicio na fórma do costume.

Passou-se á ordem do dia; e entrou em discussão
o seguinte artigo das emendas dos Srs. Andrada
Machado e Pinheiro de Oliveira ao projecto de lei
do Sr. Rodrigues de Carvalho.

« Art. 6.0 Os membros de semelhantes socieda
des, que tiverem prestado o juramento de seguirem
as ditas doutrinas e persistirem em adopta-Ias como
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regra de conducta, uma vez que tenhão começado a
reduzi-las a acto, morrerão por elie; os que porém
não tiverem encetado acto algum subTersivo, além
dos primarios e remotos, serão degradados por toda
a vida para a ilha de Fernando.
, O SR. GomDE: - Sr. presidente, a pena de
morte em geral é um acto revoltante á humanidade
e repugnante á natllfe:.Za; é ,um ass,!-ssinio co~met
tido pela forca, pela TlolenCla e mUlto premeditado.
O primeiro'homicidio e muito atroz, perpet:.;ado
sobre a terra não foi punido de morte pelo eterno e
supremo juiz.

Imprimio um ferrete, um stigma do crime no
fratricida e o abandonou aos remorsos de slla alma
e á exe~racão dos outros homens. Se o fim da pena
de' morte e tornar o delinquente incapaz de novas
aggressões, aos loucos e aos meninos deYia ser
imposta a mesma pena, quando commeltessem
actos, em que as leis a impõe; mas se os loucos e os
meninos se incapacitão e se inhabilitão por outros
meios, como não tem lugar na identidade de actos a
identidade de meios para com os delinquentes defi
nidos por Hobbes meninos robustos '?

As penas devem ser exemplares, de"em portanto
fi."tar-se na attenrão e gravar-se na memoria dos
espectadores. o que não acontece com a pena de
morte, de cuja recordação o homem estuda em dis
trahir-se. procura olvidar-se de um espectaeulo
horroroso e por fim consegue a í'xtincção da lem
branca ·dolorosa. Demais, Sr. presidente, a E'xpe
riencia tem mostrado. que a barbaria e atrocidade
caracteristica das nacões é correlativa á barbada e
atrocidade de suas leis.

O espectaclllo de atrocidades commettidas legal
mente leva o animal imitador a ser atroz e pelo
menos lhe embota a sensibilidade e lhe endurece o
coracão á voz da humanidade, como observou
Cicero- 'Iwm C'llnl o711nibus horis aliqtlid atrociter
fieri '1;idemu-s, aut atldi711us, etiam qui natllrâ mitis
simi stlmus assiduUate molestiarum scnslI'ln omnem
humanitatis ex animis amitlt"mus.

Em these, Sr. presidente, a pena de morte deve
ser banida do codigo de urna naçào civilisada e
polida_ Um só caso a salvação da patria a póde legi
timar - salus populi suprema lex esto - mas devem
ser evidentes, o perigo, a certeza do remedio \-io
lento e a deficiencia de qualquer outro mais brando,
que produzisse o mesmo etreito.

Eu traria nesta discussão as razões de Beccaria,
Pastoret, Guizot e outros publicistas recommenda
veis, se não estivesse prevenido de que são notorias
e presentes a este sabio c0!1gresso e ~obre tu~o se
não contasse com a humamdade e phl1antropla dos
illustres legisladores do Brazil, que por suas luzes e
pela disposição de seus corações reluctárão com
horror á pena de morte.

Da parte do delinquente a pena de morte será um
bem comparada á indigencia, humiliação e capti
veiro, quando seja condemnado aos trabalhos
publicos por toda a vida, nos quaes, além de pagar
o que deve á sociedade, ofrerece um exemplo
saliente e perduravel; e então o pae indicará ao
filhinho: aquelle desgracado sofrre o que estás
vando, porque commetteutal ou tal delicto; e isto
Sr. presidente, não faz maior impressão aos olhos e
aos ouvidos, do que a fria historia de uma execu
cão'l Portanto ofrereço a emenda, que apresento, na
qual substituo a pena de trabalhos por toda a vida li
de morte, com um collar, que sym.bolise a culpa.

« Em lugar de-morra por éllo. - .
« Seja condemnado por toda a vida aos trabalhos

publicos, impostos com attencão á sensibilidade do
individuo e a trazer ao pescóco um leve collar de
ferro, na parte e.<;querda do qu'al se levante á altura
de meio palmo o collo eüm a C<lbcca de !!!!la ser
pente, tambem de ferro. - Antônio Gonçalves
Gomide. »

O SR. Al'il>RADA M..-\CH.\DO ponderou, que a questão
não versava sobre a pena de morte, sua abolição ou
conservacão; que os argumentos dos criminalistas
reproduzídos pelo nobre preopinante erão alheios
da presente discussão e por isso elle orador não
entrava no seu exame; obserrando todavia, que
ainda quando a pena de morte fosse relegada do
codigo penal, nunca poderia deixar de haver uma
excepção para o crime, de que trata o artigó, o
qual nada menos é do que uma conspiração decla
rada contra a publica segurança como bem se via
da letra do mesmo artigo.

O SR. GOlllDE: -Sr. presidente, attenta a fali
bilidade dos nossos juizos, as penas devem ser remis
siveis ou revocayeis. Sendo os erros muito e muito
proyayeis e a resurreição fóra do poder humano, a
pena de morte occasionará e tem occasionado, injus
tiças e erros irreparaveü:. Se é assim em geral, par
ticularmente o deve ser nos delictos publicos, nos
crimes politicos, nos quaeso demonio da intoleran
cia tem produzido as desastrosas catastrophes, que
farão para sempre a yergonha da sabedoria dos
homens. Hontem era delicto, o que hoje é virtude.
Hontem se proscre"\ia, o que hoje se proclama. Bon
tem se condemnaya á ígnorancia, o que hoje se
condecora de apotheose.

l\"esta fluctuação de opiniões, nesta versatilidade
de juizos amanhã, Sr. presidente, se nos arguirá,
como nós arguimos hoje os autores dessas proscrip
ções inquisitoriaes, monumentos eternos dos deli
rios e das imperfeicões do espirito humano.

Quantas vezes sê arrependeu Grecia da precipita
ção, com que propinou:J. cicuta? Quantas vezes
lamentou Roma a inconsideração, com que arrastou
cidadãos innocentes ao precipicio da Rocha Tarpeia '!
Não, não vamos longe. Se a pena de morte se dis
tribuisse com o rigor das nossas leis, se todas as
yictimas a ella designadas fossem sacrificadas; este
augusto congresso, Sr. presidente, estaria hoje pri
yado de luzes, que o ornamentão.

O SR. AROUCHE affirmou ser da opiniào do
Sr. Andrada Machado.

O SR. VELLOSO:~ Sr. presidente, sendo as socie
dades, que por esta lei se prohibem, compostas de
muitos homens, nem todos estarão no mesmo gráo
de cdminalidade ; por consequencia não será a todos
applicavel a mesma pena. Quizera eu portanto que
se fizesse distinccão entre os cabecas e os socios de
taes associacões ê que áquelles fosse imposta a pena
capital de morte natural para sempre e estes sofrres
sem tão sóménte a immediata. Nesta conformidade
offereço a seguinte

« EMENDA
« Qs cabeças ou chefes ficão sujeitos á pena ~

pital de morte· natural para sempre; e os SOCIOS
agentes á de degredo para galés perpetuas. - O de-
putado, VelZoso. » .

O SR. ANDRADA MACHADO respondeu á repliea do
Sr, Gomide, distinguindo entre conspirações em um
estado despotico e mal administrado e conspirações
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em um governo justo e representativo.-Acerescen
tou, que a pena de morte na hypothese do arti ""O
era m.uito be.m applicada; que ninguem se comp~
decerla de reos, que abertamente attacão e buscão
suhverter effecti.amente a ordem estabelecida em
um systema constitucional. Finalmente tomando em
consideração a emenda do Sr. Velloso concluio
que não dutidan, se fizesse a distincção proposta:

OSR. FRA:'i"Ç_\ apoiou a emenda do Sr. Velloso re
conhecendo a necessidade de se guardar a detida
proporção entre os delictos e as penas.

O SR. PEREIRA DA CY;XBA: - A emenda que
passo a offerecer, me parece fundada nos mai; soli
dos prin~ipio~ de justiça. O chefe de uma premedi
tada conJuraçao, escondida no seio de uma sociedade
secreta, que tem convocado socios e estabelecido
doutrin~s ~ubn~r:'ivas, que mi~ão pelos fundamen
tos o eddiclo SOCial e attacão duectamente a se"u
rança publica, é verdadeiramente réo de alta trai~o
e como tal de"e ser severamente punido, sem Íhe
poder "alcr a regra de direito-cQgilationi..~p{J'lIam

-]Lemo patilur-q~lC não" póde. ter applica~ão no
caso, em que u crune estll proJectado, tra(~ados os
planos da sua t"xeeuçãll , formada a <lssocial'ào com
.Juramento e só pur falta de opportunidade deixa de
ter o seu ultimo rcsultmlo.
. ":fodos os ~rrandes acoutccimantos politicos, e fl'

IlglOsos,. que o mundu tem experimentado, devem
a sua orIgem 11 um Stt homem. Concebida uma idéa
boa, ou má, c sendo com dexteridade communicada
ella ganha força, e credito, adquire proseIytos, ~
fórma as grandps seitas, como nos ensina a historia
das nacões.

Achô pois, que se devem e,"itar tão crimino~as
associações, punindo o cabpça com a morte natural,
e os seus socios juramentados com a de morte civil.
Muito embora pretelldão alguns criminalistas mo
dernos, firmados em theorias especiosa,:, e seduzi
dos por uma mal entendida philantropia, extinguil' a
pena de morte, como opposta aos fins da sociedade
civil. .

Quem sustenta taes opiniões ,ainda não se achou
envolvido em uma guerra civil, nem vio jUllto a ,:j
um scelerado, querendo cravar-lhe seu punhal
com o fim de o roubar, ou vingar a m!US leve
injuria: nesse momento eu creio, que esses chama
dos defensores da humanidade desejarião remow'r
de si o perigo imminmte, de que fossem ameacados
não s6com a perda da ,ida de seu aggressor, ma~
ainda com maiores sacrificios.

Eu não de?conheço a diíliculdade, que se oITerece,
quando conSIderando-se o homem unido em socieda
de para gozar a segurança individual, e dos com
modos da vida, se entenda, que elIe faca uma re
nuncia do direito, que tem á conservaêão da sua
existencia para ser deIla privado por um facto qual
quer que elle seja; mas eu me faria importuno se
pretendesse repetir neste lugar as solidas razÕes,
com que se tem combatido esta sofistica opinião'
apenas lembrarei como de passagem, que tendo o~
soberanos de algumas nações civilisadas da Europa
exterminado de seus codigos criminaes a pena de
morte nat~al, eUes ·se virão em breve tempo na
dura necessidade de reformarem essa legislacão com
aquellas1nodificações, que extinguindo a severidade
de Draco, se acommodasse á docura dos costumes
e ã philosophia de nossos dias. . ,

O codigo penal da França manda punir com a pena
de morte natural, e confiscação de bens aos conspi-

radores contra o estado por qualquer fórma, e modo,
que appareça.. a sua, aggressão; o da Allemanha, e
tod?s os ma~s codigos.modernos (não falIando dos
~tlgos, que sao detesta,eis por sua crueldade) tem
rrroga~o a mesma pena ao chefe de conjuracão que
em SOCiedade secreta se declara contra o s'5te~a do
governo adaptado pela nação. •

O homem, que escre,~ !i_o seu retiro, e que nãu é
resp.?nsawl ~or suas opmlOes, senào quando elIas
ataca0 a, soclCdade, ou aos individuos, que a com
pOe!?l, pode afoutamente lançarmão dessas theorias
lum~nosas, que por engenho;;a,:, pelo espirito de
nOVIdade, que as acompanha-lhe adquirem partidt'
para ga?-har interesse ou gloria.

QlegIslador porém não ('stá na mesma situacão'
obrigado a seguir os princlpios de justiça em des~
empenho dos sag-rados de\"('r(·s, que lhe impõe
s~u augusto ministerio. de\"(' pesar com a maior
cJrc~mspel"çãoas acçõ('s criminosas, que pretende
pUDlr para lhe decretar pl'nas, quI' lJ)(' st'-jào pro
por.cionad~s como exige o bem publico. Pelo que
repIto ma~s de uma vez, que a socirdllde secreta
que conspIrar contra a segnranca puhlica machi2
nando a destruição da ordem' estahelr·ei'da. com
armas, ou sem elIas, deve ser sererampnte púnida,
sem 0. <.Iue. não póde a sociedade maxima conservar
o l'qmhbno, em que deve firmar a sua tranquilidade:
e nesse caso a pena de morte natural não é tnaniea
P0.rq';1l' o chef{~. de uma conj.urac:;ào pI'lo spu faet~
c!lmmoso conspua contra a vIda de todos os cida
daos, quP não estão COnl eBc conjurades. attara a
s~·g.urant.:a publica e. particular, excita ~ guerra
c.lnl, e qUI~bra os \"lI}culos sagrados, eonI que se
ligou pelo pacto SOCial, tornando-se um inimi"'o
dedar~do do imperío. '"
Dehc~os sc cOlllmclp.m, Sr. presidente, com tanta

per,"~rsIdad~, pl"l.'medltação, e dólo, que Stí il morte
os pode expiar, e talvez nem assim.

Mandou á mesa a >-eguinte:
II E3IE:liD,\

". O chefe de ta.es. conjurações, e semelhantes
soclcdadl'~, que admItllrem seus socios a juramento
para segUIrem as doutrinas subl'ersi'8s da ordem
social, c do rcgimcn constitucional deste imperio,
so1fra por este facto a pena de morte natural' aos
s?c~os porém neste caso se imporá a pena de n;orte
crnI.

« Paço da assembléa, 7 de Junho de 1823.-0
deputado Antonio Lui:: Pereira da Ctinha,))

Julgou-se a materia sufllcientemente dist:utida . c
o Sr. presidente propuz, se o artigo devia ou não
'P~s~a~ em ç-eral ta~ qual estava, venceu-se que não.
DIYldlo entao o artlgo em duas partes a primeira
até as palavras-llIo'rrel"eráõ por ella~ a scrunda
até ao fim; e porpôz se passava a primeira"'parte
tal qual, ou com a? emendas; venceu-se que pas
sasse com emenda.

Propõz portanto cada uma dcUas, por sua ordem
e entrou ~m votação a do Sr. Gomide, que não pas~
sou; segUlo-se a do Sr. Velloso, a qual foi approva
da, ficando regeitada a do Sr. Perei~a da Cunha por
conter materia vencida. Propôz finalmente a 2a

parte do artigo, que foi approvada com a suppressão
das pal~vras-para a ilha de Fernando.

Passou-se ao art. 7°, ou 3° das subaltcracões dos
Srs. Andrada Machado, e Pinheiro d'Oliveira con-
cebido nestes termos: '

({ As sociedades que tiverem principios tão só-
5
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mente oppostos á I;Iloral, e á religião christã, são
severamente prohibidas; os seus membros uma vez
juramentados,. persistindo ~a adopção de ~es dou
trinas se as tIverem reduzIdo a acto, serao degra
dados por dez annos; se não tiverem praticado
outro acto mais, além do juramento, e adopção dos
principios, serão degradados por cinco annos. »

O SR. A.."iDRAD.\ M.\CHADO sustentou a dou~rina do
artil?o, sobre a qual fatiou tambem o Sr. Pereira da
Cunlla, e logo '

OSR. VELLOSO SOARES :-Os homens, que com
as suas doutrinas religiosa:; trazem a desordem, e a
perturbacão á sociedade civil, devem ser punidos,
não com'o em consel.{uencia de suas particulares
opiniõt:s, mas como perturbadores da publica tran
quilidaJ.e.

O pen:3alllento não é sujeito á inspecção ~o gover
no. é livre a cada um pensar, como qUIzer sobre
toda e qualquer materia; mas logo que apparecem
actos, que perturbão, ou se encaminhão a perturbar
a ordem estabelecida, é necessario punir os autho
res de semelhantes actos.

E' certamente um acto, que tende a desorganisar
o estado a associacão com as circumstancias indica
das nest~ artigo; •pois tem por fim destruir o pri
mpiro, e mais ,:olido fundamento da sociedade civil,
qual é a religião, esse vinculo sagrado; de",em por
tanto ser punidos os membros da tal associação com
penas proporcionadas ao delicto.

Para esse fim offereço a seguiute

• « EYEXDA

« A,: soeiedades secretas contra a religião e moral,
são prohibida;:; e punidos os seus membros com as
penas respectivas. '

II OS socios porém seductores, e que procurão
perturbar a sociedade. civil, sào olhados como ?ri
minosos, e desorgamsadores da ordem publIca,
de~radados para desvairados lugares por tres annos
pela primeira ",ez, pela s~gund~ por seis, e pela
terceira serão expulsos do lmperlO para sempre.
O deputado relloso. »

O Sr. FRAXCA :-Sr. presidente: ~ão me posso
conformar cOlli a opinião de qne sejão castigados,
como se pretende, os membros das sociedadE's
secretas, contra as quaes se não pro",ar o facto de
dogmatisarem contra a religião, e contra a moral;
porque entendo ser isso contrario aos principias
geraes da associa~ão politica.

Suponhamos, que dez, 011 ~o~~ cidadãos de opin~ão
contraria ao systema da rehgrao, e moral recebIda
com o espirito da philosophia sómente, e ordem a
esclarecer o seu entendimento em conclusões de
verdades abstractas, fazem, e compoem uma socie
dade, cuja instituição é restL'icta á espançào dos
conhecimentos dos socias sobre estes dous pontos.
Pois porque a seu instituto é restricto a tratar
philosophicamente de principios contrarios á re
ligiãO, e moral do paiz, já hão de ser tratados como
perturbad_ores do llublico, quan.do as ~ua~ opin~ões
não passa0 do recmto de uma lItterarla dIscussao?
O jurar-se, que taes são os seus principios, é as
severar de uma maneira a mais solemne o que
dentro de cada um se passa; porque assentão por
ventura ser contraria á sociedade a admissão de
socios, que não admittem os mesmos identicos
principios, sobre que se ha de ,discorrer na socieda
de. Em uma palavra é' livre o pensar, é livre o
commu nicar com outro o que· eu penso, salva a paz,

e quietação do publico: e como quer que a minha
conferencia com um ou mais socios não aggrave o
publico, porque hei de ser punido como perturbador!
Não é isto põr prisões ao entendimento?

O SR. C.-\,RNEIRO DE CAMPOS discorrendo sobre a
segunda parte do artigo apresentou a seguinte

« EJlEl\'DA

« Se não tiverem praticado outro acto mais além
do juramento, e adopção dos principios, os chefes
de semelhantes sociedades, os que fazem proselytos,
serão degradados 'por cinco annos; os mais socios ,
terão as penas estabelecidas contra os membros de
sociedades, que não são permitidas pelo governo.
O deputado Carneiro. de Campos. li

O SR. DIAS (não o ou"'irão os tachigraphos.)
O SR. FRANCA :-Eu votaria pela emenda do

Sr. Carneiro de tampos; porque estou firme nosmeus
principios políticos, que se nào devem fazer crimes
de meras opiniões.

A todo o cidadão deve ser livre em um systema
constitucional o pensar. e ter opinião. O despotismo
sómente é que tem pretendido arrogar-se o direito
de fazer aos homens abjurarem o exercicio das suas
faculdaMs inteIlectuaes: e não é a pratica deste,
que deve regular as nossas deliberacões nas leis,
qne houvermos de fazer. Castigarportânto o crime
de proselitismo, e catheehese syst"lllatica de doutri
nas. ~ubversivas da religião, e da moral do paiz,
mUI Justo me parece: outra COUSi! porém penso res
peito ás faltas de mora opinião.

Sejão pois considerados como réos de propaganda
contra a religião e moral, aquelles membros tt€'
sociedades secretas sómente que em espirito de
proselitismo se unem para espalharem, e de facto
espalMo a Slla opinião, para arrllinarem os fllnda
mentos da religião, e da moral: os outros, qlle se
limitão á conferencia de suas opiniões, sem sahirem
do circulo das suas sociedades, soffrão as' penas
policiaes, que se irrogão contra os membros de
sociedades secretas encobertas da inspeccão do
governo; ou cuja existencia nào foi registada perante
o mesmo governo; porque em verdade são as
unicas, que podem proporcionalmente ser irrogadas
á sua falta, ou contravenção.

O SR. HEXRIQUES DE REZE~DE: -Opponho-me,
Sr. presidente, á emenda do nobre deputado o Sr. José
Joaquim Carneiro de Campos. São bem differentes
as circunstancias. As sociedades secretas forão pro
hibidas prescindindo de serem boas ou más, e pelo
simples facto de serem secretas; e é por isso, que
se impõz penas tào limitadas.

Outra cousa porém é o que agora se trata: trata-se
de punir homens, que se ajuntão para um fim positi
vamente mão, como se suppõe no artigo; porque
não são homens, que eon versão, ou debatem literaria
mente principios, de que estào persuadidos, e que
não passão deIles: são homens, que estabelecem
uma sociedade com regulamentos para propagarem,
por isso que é uma sociedade, que adquire proselitos,
e se ramifica.

Portanto, voto contra esta emenda.
O SR. PAULA E MELLO: -Como me parece estar

este art. 7° emdesharmonia com o vencido antes, fa
zendo-se lá classificação dos gráos dos delictos, e das
penas de um modo, e neste de outro; querendo eu,
que neste se observe a mesl:?-a proporção, que lá se
observou, voto, que se enunCIe este artigo, na f6rma
da emenda, que leio, e remetto á mesa:
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E31ElIiD.\

E31E:SDA

« O dobro das penas impostas ás sociedades
simplesmente secretas do § 4.0 -Gomide».

O SR. TEIXEIR.\ DE Gouvh mandou tambem a se
guinte:

« Os que etc., serão punidos com tros annos de
degredo para fóra da provincia - Lucio Soares Tei
xeira ».

O S1\. PRESlDEXTE propôz a emenda do Sr. Go
mide e foi regeitada. Propuz finalmente a do Sr.
Teixeira de Gouvea, e foi npprovada.

A este tempo já tinha dado a hora em que se
devia tra tar da 2. a parte da ordem do dia; mas o
Sr. Presidente ponderou que seria melhor preferir
n discussão do art. 8.° que era o unico que restava
da emenda dos Srs. Andrada Machado e Pinheiro
de Oliveira. Conveio a assembléa; e o Sr. secretario
Costa Aguiar leo o referido 8.° e ultimo artigo..

Art. 8.° O processo começará por denuncia tão
sómente contra certas e determinadas pessoas no·
caso das sociedades simplesmente secretas ; e por
denuncia ou devassa nos casos dos art.5.06.o e 7.°.

O SR. PEREiRA DA CUiS"JlA:- Inutil seria propor
cionar penas aos crimes se não houvessem meios
estabeh~cidos para indagar a sua existencia e saber
quaes são os seus autores.

A devassa, e a querela, ou denuncia são os que
se achão nas nossas leis determinadas para es~e fun;
e umas e outras tem marcados em direito os casos
especiaes a que pertencem, de maneira que todos
os crimes que fazem.objecto de devassa o são igual
mente de querela, mas nem todos os de querela são
tambem de devassa, e neste ultimo caso não ha
vendo quem denuncie fica O" delicto impunido por
falta de competente processo, quando se não supre
por summarios de policia, ordinariamente fundados
na arbitrariedade.

« As sociedades, que tiverem principios, e fins 'lidade da accão. Apresento por tanto à seguinte
subversivos da moral e da religião christã, são seve- emenda. •
~ente prohibidas! ?S seus membr~s uma vez «Sejão punidos os chefes daquella associação
Jura~entados, p~tiDdo na. adopçao de ta..es com a pena de cinco anuos de degredo, e os seus
doutrmas, se as tiverem reduzIdo a acto, s~rao socios, com dous annos de degredo.-Paco da as
d~gradadospor ~ez ~os, send:o chefes, e por cm~o semblea, 7 de Junho de 1823.-0 deputado'Antonio
nao sendo; se nao tiverem pratIcado outro acto maIS Lui= Pereira da Cunha.» _
além do juramento, e adopção dos Ill"incipios, D . d aler d b . ~ b .
serão delrradados por um anno. -O Deputado eJlOls e ouro e ate ~o !e as. refe!ldas emen-
P l
O' das Julgou-se afinal a matena discutIda' e o Sr.au a. » P 'd . ,. , reSI ente propoz s~ o artIgo passava tal qual estava

O ~R. COST.\. AGU.IAR : - F~el somente algunxas redigido; venceu-se que não.
reflexoes sobre o arllgo, exclumdo as emendas dos D" di tã r d
illustres preopinantes os Srs. Carneiro de Campos e IVI. 1!- en o o mesmo ar IgO em uas partes; a
Paula Souza. Sr. presi~ente; o art. 7.0 está a meu ~.a at.=..:s pala:v:as - por !lez ann~s; - ~ a 2.&
ver muito bem concebIdo. A questão que se tem le;de ~e n~~ vtI erem ate o fim,. prop~z.se a
suscitado nasce talvez de não ter-se dado bastante . p~e pa__a a tal qual se achava, e dIcIdiu-se
attenção ás palavras do mesmo artigo-alén~ do que s~.
juramento, etc. Quando alguns homens se conh'Tegão Propoz se a 2." ~ambem passava do mesmo modo
para formar uma sociedade, que tem por fim a e venceu-se que nao.
adopcão de certas, e determinadas doutrinas con- Passou a pôr á votação as emendas pela ordem da
trariâs á religião e moral promettendo segui-las como sua antiguidade. .
~gra de conducta, e fi.rman~o as :;:ua~promesSé!-s com As do Srs. Yelloso Soares e Carneiro de Campos
Juramento; que quer Isto dIzer? Sera uma SImples forão reereitadas.
cog~~ção, u~a ?p.in~ão par~icular '! Não certament~ ; O SR~ PAULA E :\IELLO requereu a permissão
eu ~eJo os prmCIplO.s redU~ld?s a acto, e ~nca/ll~- de retirar a sua' e !oi-Ihe concedid
nhande-se a produzIr terrlVl:"JS consequenclas. EIS ~ . a..
aqui porque ~e impõo a taos homens a .pc:na de A do Sr. Pe~'elra da Cunh.a fOI regeI.tada.
degredo por CInCO anDOS, Sem que se faça dIstlDcção ~Iandou entao o Sr. Gomlde a segumte:
entre chefes, e sectarios: distincção, que não me
parece necessaria para pur cm harmonia os dous
artigos. ~o art. 6.° (primeira parte) tratava-se de
impor uma pena granssima, qual a de lIlorte. que se
deve muito economisar; por consequeucia era a
proposito fazer-se dim'ren~a entre os cabl~ças, e os
simples ~ocios; mas na 2.· parte do mesmo artigo,
em que não havia pena tão grave, não se fez tal
discriminacão. Este arti~o acha-se nas mpsmissimas
circumstaIÍcias da 2.· parte do outro; por isso
"oto, que não se faça nelle alteração a.lguma, e passe
tal qual se acha redigido.

O S1\. P.\ULA EMELLO: -Eunão poderei responder
ao illuslre preopinante, porque não estou certo no
artigo: mas parece-me que está vencida a distincção
entre chefes, e secretarios no art. 6.° Foi eUe devi
dido em duas parles: na primeira se comprehenderão
aquelles. que tendo em sociedades secretas machi
nado a subversão Llo estado, tinhão já começado a
reduzir a aeto os seus criminosos planos e então se
fez a distincão, de que falIo.

Agora qiüzera cu que neste artigo que tem por
objecto associncões contra a religião, e moral, se
observasse a niesma marcha, porquanto conside
rando o dito artigo dividido tambem em duas partes,
na primeira das quaes se trata dos que reduzirão a
acto as theorias religiosas, contra os principios rece
bidos no Imperio ; parecia-me coherente como ven
-cido distinguir os chefes dos sectarios, para appli-
-car-se áquelles maior pena do que a estes. Fallei
nesta materia, porqne parecendo-me elia de grande
pezo, desejava, que a assembléa ponderasse a minha
lembrança.

O SR. PEREIRA DA CUNHA:-Ao simples membro
de uma sociedade Stlcreta não é justo impôr pena
igual á do seu chefe; por isso eu son de parecer,
.que a este se inogue a pena de cinco alIDOS de de
gredo, e áquelle a. de dous annos sómente.

Desta fórma fica, segundo entendo, salva a pro
porção. que deve haver entre as penas, e delictos,
(l os diversos gráos d~imputação conforme a mora-
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Debaixo destes pontos de vista é que as Jeis Jlo~
tuguezas, pelas quaes se regem os negoclOs Ci,eiS
deste Imperio, decretarão que qualquer do povo
podesse ser denut;lciante. de todos os ~imes, ã ex
~epção do ad~terlO -: fenmento~, que s~o persona
lissimos, e so propnos do queixoso: sao portanto
considerados como publicos todos os delic~os entre
nós commettidos; não com a accepcão recebIda entre
os romanos, mas para serem- perseguidos por
qualquer que se queira entarregar da sua <Iccusaç~o.

Julgo pois mui judiciosa a 1.a partI' deste artIgo
em que se permitte que qualq~er do povo possa de
nunciar os membros de sociedades secretas for
madas sem licenca do governo, para que estes sotrrão
as penas estabélecidas e igualmente approYo a 2.a
parte em que att~nta a gravidade do crime de ~on-:
juracão se amplia aquella regra, para ser nao so
caso~ de denuncia mas tambem de de.assa especial,
logo que chegar á noticia do juiz territorial a exis
teneia destes criminosos conventiculos; para o que
basta participaç;ão c0It;I juram~nto feita ~s)usti~as
ordinarias, porque enlao pratlcadas as dlhgencms
legaes procedem ã deyassa ex ofTicio. Vot? p?r.tanto
pela doutrina do artlgo que me parece Judll~lOsa c
adequada ao caso de que se tr~ta; mas sempre lhe
acrescentaria depois das palavras- por denuncia
- as seguintes - na fórma da lei; - como me
parece indispensavel.

O S1\. DIAs: - O mustre preopinante propol á
consideracão da assembléa o modo de se fazer a
denuncia· das sociedades secretas, perigosas ao es
tado ; mas eu entendo que como nós não acabamos
com estas sociedades as autoridades, que as conhe-
éem e entrão nellas, que as vigiem. .

Embora no reinado do despotismo existão de
nunciantes, porque ha precisão delles; mas não
fiquemos nós sujeitos, por fatal desdita, a aleivosas
denuncias de espiões, que se jactão de ter provisões
para esse fim, homens sempre pessimos e perigosis
sismos; pois ainda que algum se escolha para este
fim, apenas exerce este odioso ministerio é mdigno
de credito, e portanto orgão suspeito para a de
nuncia de taes crimes.

O cidadão é o guarda do outro; e não de.e a sua
sorte depender. da improb~dade de um del~tor de
profiss&o, q~e pode, por serVil ou. venal, sacrIficar o
innocente, imputando-lhe o crIme de membro de
uma destas sociedades.

Depois de algumas observações; o Sr. Presidente,
julgada a mater.ia discutida propoz á votação a la
parte do artigo isto é, até á palavra - secretas;
e foi approvada.

Propoz a 2', desde as palavras - e por denuncia
-até o fim; e foi igualmente approvada.

Propoz finalmente a emenda ou additamento do
Sr. Pereira da Cunha-na forma da lei- dep~is
das palavras - por denuncia;- e tambem foi ap
provado.

O SR. SOUZA MELLO: - Como vejo que passa o
presente projecto cuja ultima discussão está a findar,
e póde ser que passe com as emendas adoptodas
sobre conspiradores contra a ordem estabelecida
do estado, neste caso eu retlicto que não póde ser
conveniente existirem duas leis com diversas penas
sobre o mesmo delicto.

Existe a Ord. do liv. 5° tit. 6° que trata dos cri~
minosos de estado; e os manda punir compenasbar~
baras, e transcendentes, como a infamia e confisco;
e passa a existir a presente lei pela qual se punem

os criminosos de estado com penas maiores que as
da ordenação existente: e póde muito bem acon
tecer que no mesmo dia, e no mesmo mez hajão cri
minosos punidos pela citada Ord. do liv. 5°, e cri
minosos punidos pelo presente decreto; em cujos
termos ,em a ser um crime da mesma classe. no
mesmo tempo, e no mesmo estado sugeit.() a diverso
modo de castigo, e um delles que é o da Ord" con,.
traria á nova ordem de cousas ; como pois me pa
rece isto possivel, julgo eu que antes de se findar a
presente lei, se trale neIla da dita Ord., declaran
do-se que eIla fica "re"ogada na parte das penas im
postas aos criminosos de estado, que serão sempre
punidos na fórma do presente decret,) ; e no caso de
ter lu/,rar esta minha reflexão, eu o:ãereco um addi-
tamento que remetto á mesa. -

(( Ficão revogadas as penas estabelecidas na Ord.
liv. 5° tit. 6°; e os réos comprehendidos nella por
attentarem contra o estado serão punidos pelo pre
sente decreto. Paco da assambléa,7 de Junho de
lS23.-José de SOÜza lllello.

Õ SR.. ANDRADA MACHADO: - Aos conspiradores
compet.em outras penas; neste lugar não se legisla
para elIes; trata-se sómente de sociedades secretas,
que não estão no caso dos conspiradores para os
quaes legislou a Ordenação; e se essas penas sào
barbaras. e se deve por isso revogar-se a lei, é
questão que pertence a outro lugar•

Aqui falia-se da adopção de ~outrinas sub"er
siYas que podem tender para a ruma da ordl'm so
cial; mas não de projecto formado de conspiração;
e por isso não tem lugar o que lembra o illUslre
preopinante.

O SR.. SOUZA ),IELLo: -Acho que sem difficul
dade alguma pódem haver réos conspiradorí's contra
o estado sem ser em sociedades secretas, por
exemplo, um homem no meio de uma praca pu
blica; se lembra de attentar contrna ordem estabeli
cida do estado, ali mesmo se decide, rompe, e
ajunta sequitu, com que prosegue com nctos pu
blicos: este homem pois é criminoso de estado; mas
como não tramou em sociedade secretas passa a ser
punido pelacitada Ord. ; o que não deve existir, não
só pela barbaridade de suas penas, como porque
acabamos de fazer uma nova lei sobre os conspirado
res, e esta deve servir para todos sem a ditrerenca
de ser conspiração publica ou secreta. •

O SR. ALENCAR.: - Sr. Presidente: tenho que
propor um additamento.

Estão ja estabelecidas as penas contra os conspi
radores, e admittida em uns c.asos a denuncia e em
outros a denuncia e a devassa, com a declaração
porém de se proceder sempre na conformidade do
que prescrevem as leis, como advertiu o Sr. An
tonio Luiz, e se venceu.

Não vejo porém que se trate de impõr pena al
guma ao falso denunciante, quando aliás me parece
indispensavel que não fique impune um semelhante
calumniador, fazendo soffrer a innocencia.

Eu sei que pela nossa le9Íslação se a denuncia é
calumniosa, o denunciante e condemnadoem perdas
e damnos: mas como fazemos uma lei particular
para este objecto de sociedades secretas, justo.é
que lhe acrescentemos um artigo em que se estabele
cão as penas que devem sotrrer os falsos denun
êiantes, segundo a gravidade dos factos denun...
ciados. O meu additamento é o seguinte: <>

« O denunciante falso soffrerã a mesma pena que,
soffreria o denunciado se a denuncia fosse verda-
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deira ; excepto na pena ultima, em cujo caso so
firerá a immediata.-O deputado Alencar».

Propoz então o Sr. Presidente se a assembléa jul
gava que estes dous additamentos merecião consi
deracão; e decidiu-se que sim; mas logo que se fi
zerãô mais algumas reflexões s.obre o do Sr. Souza
Mello proposto em primeiro lugar á discussão, foi
pedido o adiamento de ambos e apoiado por
muitos Srs. Deputados; e sendo por fim proposto á
assembléa, foi approvado.

O SR. _4..LENCAR lembrou que podia ir tudo á com
missão competente antes de se tomar conhecimento
da matcria dos referidos additamentos.

O SR. PRESlDEXTE, propoz isto mesmo á assem
bléa; mas não se tomou em consideração.

O SR. LOPES G.uu requereu que a commissão
de legislação desse o seu parecer sobre o requeri
mento de José Fernandes Gama, que ha muito
lhe tinha sido remettido; e o Sr. Presidente con
vidou os SrS Depatados membros da commissão, a
darem quanto antes o referido parecer.

O SR. MAlA lembrou a impressão das actas, pela
frequente necessidade de recorrer a ellas nas diffe
rentes deliberacões do congresso, para se proce
der na c'onformidade do que já estivesse resolvido,

O SR. PRESIDENTE recommendou a referida im
pressão ao zelo dos Srs. Secretarios. I

Por não haver quem pedisse a palavra para a lei
tura de pareceres de commissões, e ser quasi che
pda a hora, passou-se a segundas leituras de pro
Jectos, pela or.dem da sua antiguidade! e o Sr. Se
cretario Carneuo.de Ca~pos le~ o proJecto. ~o Sr.
Pereira de SampalO. (Vld. a sessao de 5 de MalO).

OSR. PEREIRA DE SAMP.UO :-Quando eu propuz este
proiecto, foi levado unicamente de sentimentos de
humanidade, sem me lembrar que, segundo.o ~o~so
juramento, só devemos tratar, alem da conslltUlçao,
de refórmas urgentes. Agora p~rém que tenho.pen
sado mais maduramente, peço licença para retIrar o
meu projecto.

O SR. ANDRAD.\ MACHADO: -Em geral é permitti
do a qualquer deputado retirar a sua prop~sta, nos
termos do regimento; mas neste caso crelO que o
que se deve fazer é decidir s~ a .materia e.ntra ~a
classe das medidas urgentes e mdispensavels ; pOIS
assentando-se que entra deve seguu a mar~ha or:
dinaria. Isto é o que me parece; a assemblea decl
dirão

O 5R. ÁLENCAR: - Sr. Presidente: eu não me
me opponho a quo o illustre dep~tado retire o seu
projecto, mas não estou pelas razoes que dá para o
fazer. . ' ó

Diz que em observancla do que Juramos, s po-
demos tratar da constituição e ~e reformas urg~ntes
e necessarias; e que cousa maiS urgente que livrar
da sorte desgraçada de presos a um grande numero
de infelizes '1

Não serã isto uma medida que mereça a nossa
consideração, principalmente .se nos lembrarmos

ue muitos estarão padecendo mnocentes?
q Julgo pois que neste caso ~eve a asseD.1bléa ~e
cidir se amateria é ou não obJecto de dehberaçao.

Alguns Srs. Deputados pedirão que se less~ o
artigo do regimento, relativo á presente que~tao.

O SR. SECRETARIO COSTA AGUIAR leu o segumte:
Art. 81. Depois da segunda leitura não será já

permittido pedir a suppressão de uma proposta.

Accrescentou o mesmo Sr. secretario que em tal
caso só podia praticar-se o que determina.a o mes
mo regímento no art. 56, do teor seguinte:

« Art. 56. Terminada a segunda leitura, o presi
dente porá a votos se a proposta que acaba de ler
se é oojecto de deliberação. Os deputados votaráõ
sem preceder discussão; e decidindo-se que nào é
objecto de deliberação ficará regeitada. »

Propoz então o Sr. presidente, se o projecto
que se acabava de ler era objecto de delibera
ção, e venceu-se que não; ficando por isso regei
tado.

O SR. PRESIDE~'rE assignou para a ordem do dia:
l°, a discussão do additamento do Sr. Souza Mello
ao projecto sobre sociedades secretas; 2°, o pro
jecto sobre a abolição do conselho dos procurado
res de pro"illcias; 3°, o capo 3° do regimento, que
trata dos secretarios.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Riem'do da Costa .Aguiar d'.A1Idrada, se

cretario.

•
:RESOLUÇÚES DA A5SEMBLÉA

:(PARA JosÉ 1I0NlFACIO DE ANDRADA E SILVA

IIlm. e Exm. Sr.-A assembléa geral, constituinte
e legislativa do imperio do Brazil tendo resolvido
que se procedesse hoje á nomeação de presi
dente, vice-presidente e secretarios, para o mez
que decorre do dia de amanhà, até 3 de Julho,
manda communicar ao governo que tem eleito para
presidente á V. Ex., para vice-presidente Manoel
Ferreira da Camara Bittencourt e Sá, para secreta
rios effectivos José Joaquim Carneiro de Campos,
José Ricardo da Costa Aguiar, Manoel José de
Souza Franca, e Francisco 1lluniz Tavares, e para
supplentes 30sé Feliciano Fernandes Pinheiro, e
Pedro de Araujo Lima. O que V. Ex. levará ao co
nhecimento de S. 1\1. Deus guarde a V. Ex. Paço
da assembléa, em 2 de Junho de 1823.-José Joa
quim Carneiro de Campos.

PARA MARTIIlI FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA

Illm. e Exm. Sr.-Na conformidade do que re
solveu a assembléa geral constituinte e legislativa
do imperio do Brazil, remetto a V. Ex. a inclusa fo
lha legalisada das mesadas dos 5rs. deputados da
mesma assembléa, effectivos no presente mez de
Junho, para que V. Ex. passe as ordens necessa
rias afim de que sejão pagos; mandando para esse
effeito um fiel do thesouro nacional á secretaria
da assembléa para verificar os respectivos paga
mentos aos referidos 5rs. deputados. Deus guarde
a V. Ex. Paco da assembléa, em 5 de Junho de
1823.-José Joaquim Carneiro de Campos.

Sessão em 9 de Junho de t 823

PRESlDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA

Reunidos os 5rs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
56, faltando por molestos os S1's. Alencar, e
Gama.

O 5~. PREsmENTE declarou aberta ti. sessão; e lida
a acta da antecedente pelo Sr. secretario· Costa
Aguiar, disse um Sr. deputado:

6
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Parece que ha engano na redaccão da acta. En
tra em discussão não só o additamento do Sr. Souza
e Mello, mas tambem o do Sr. Alencar; porém, na
acta só se faz mencão do additamento do Sr. Souza
e Mello. •

O SR. PRESIDENTÉ: -Bem; discutir-se-ha pri
meiro o do Sr. Souza e Mello. e depois se tratará do
additamento do Sr. Alencar. .

Apezar desta observação foi approvada a acta.
O SR. PRESIDENTE declarou á assembléa, que na

sala immediata se achava o barão de Itanhaen, ca
marista de S. }I. o Imperador, que vinha da parte
do mesmo augusto senhor communicar uma inte
ressante noticia.

Em consequencia, sahio a ouvi-lo o Sr. secretario
Costa Aguiar, o qual vollando, participou que ha
via chegado de Campos, um proprio com a noticia
de estar jií prezo na Bahia, o general Madeira, cuja
noticia dava por se ter adiantado á pessoa que offi
cialmente a trazia.

Foi recebida esta noticia com o maior enthu
siasmo, tanto da parte dos 5rs. deputados, como do
povo, que se achava nas.~alerias. repetindo-se vi
vas á independencia do Jirazil, e heroico esforço
de seus filhos.

O SR. AXDRlD..I. )lAcHADO: -Esta hade ser a sorte
de todos os traidores de qualquer classe, que flJrcm.
(Apoiado, apoiado.)

O SR. PINHEIRO DE OLIVEIRA: -Sr. presidente,
não sei porque razão nos deixamos arrebatar com
tanto enthusiasmo ! Com a prizão do Madeira nada
se salva; pôde ser uma facção dos seus, que o
prendesse; é preciso sabermos a razão, e quem o
prendeu.

O SR. HENRIQUES DE REZENDE: - Seja o que fôr
mostra a desordem que ha ~ntre elIes, é um bom
começo.

O SR. PRESIDENTE: -Pôde ser já fim.
O SR. ANDRADA MACHADO: - Desunão-se os nos

sos inimigos e viráõ alfim ao nosso poder.
O SR. DUARTE SILVA mandou a mesa a seguinte

declaração de voto:
« Declaro, que na ultima sessão votei contra a

pena ultima, imposta no art. 6° das emendas ao
projecto do Sr.. deputado Rodrigues de Carvalho.
Paco da assembléa, 9 de Junho de 1823.-0 depu
tado, Diogo Duarte Silva. »

Annunciou-se segunda vez a vinda do barão de
Itanhaen; sahio a ouvi-lo o Sr. secretario Franca,
e voltando disse: .•

O SR. FRANÇA: -S. M. I. manda participar, que
a noticia é dada por um expresso, que se antecipou
a um official, que pretende estar aqui em poucos
dias: diz que a prizão é feita pelos nossos; mas por
ora não passa de uma noticia vocal.

Isto é o que S. M. manda participar á assem
bléa.

O SR. PAULA E MELLO: -Disto se hade fazer men
ção na acta, e parece-me, que se deverá receber com
agrado.

O SR. PRESIDENTE: -Parece que não p6de haver
cousa de mais agrado.

OSIl. PAULA: - Eu faUo da declaração do que
houve.

O SR. SECRETARIO CARNEmo DE CAMPOS leu o

seguinte omeio do ministro dos negocios do im
perio:

« Illm. e Exm. Sr.-Em virtude do omeio de 26
~e ~aio proximo p~ssado, em que .V.. Ex. me par-.
t~cIpa ter ~ asse~bl~a geral, constItumte e legisla
t~va deste unpeflo, J!llgado necessariotomar conhe
c~~e!1to das q!Ieixas e repres~ntações que se tem
dIrIgIdo das dIfferentes proVIncias contra os seus
respectivos governos, afim. de resolver o que fôr
lllais util.

S. M. o Imperador, me ordena que remetta á
V. Ex.,. para serem presentes na mesma assembléa
os OffiClOS, ~eprese.ntações e mais pap~is juntos, sr)..
bre o referIdo obJecto, que tem SUbIdo á imperial
presença do mesmo augusto senhor, pela secretaria
de est~?o dos .ne~ocio,s do imperio; o~ quaes espera
q~e seJ~o rp.stI~uldos a mes~a repartIção, logo que
n~o s~Jao precISos; c';lmprmdo:-me tambem parti
CIpar a V. Ex. que eXIstem mUItos outros que ora
se não remettem, por se não terem dirigido aos diffe
rentes governos e mais autoridades provinciaes
afim de infOlmarem e responderem sobre os artill'o~
das suas representações. Deus guarde a V. Ex. ~a
lado do Rio de Janeiro, em 'I de Junho de 1823.
José Bonifacio de Andrada e Sil1:a.-8r. José Joa
quim Carneiro de Campos. »

O .~lES~IO SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Aqui temos
OmCI,OS o~ representaçõ~s de diversas provincias,
Ceara, Rlo-Grande do l\orte, Rio-Grande do Sul
Goyaz,_ elc. P.~recia-mcque estes omcios, oU,repre:
sentaçoes devlao antes de serem remettidos a com
mis:;ão, ser entregues na secretaria. para se faze
re~ extractos. (Apoic:do.) São muito grandes, leva
lllUltO tempo o examma-Ios; e fonmmdo-se extra
ctos exactos, vê-se mais facilmente o seu conteúdo
e algum Sr. deputado que quizer maior esclareci:
menlo, póde vêr a integra para tirar qualquer
duvida.

O SR. PRESIDENTE: -Meus senhores, eu vou con-·
sultar iÍ assembléa. Decidiu-se. que o governo man
das~e toda~ as queixa.s ~os povos, representações, e
maIS papeIS que eXIstIssem na secretaria compe
tente, a respeito dos governos provisorios das pro
vincias; mas não se decidio, a meu vêr a que
commissão se1'ião remettidos est p!; papeis: p~rgunto
se devem ir á commissão de legislacão ou á de cons-
tituição? •

O ~R._FRANÇA:-.E~ entendo, que devem ir á
commlssao de constitUIção.

O SR. PRESIDENTE: -Os 81'S. que tiverem alll'uma
cousa a lembrar, queirão falIar, senão manda~i os
papeis á commissão de legislação.

O SR.. CARNEIRO DA ÇUl'i1rA: ~Eu julgo, que fo
ram pedIdos estes papeIS para mstrucção dos Srs.
deputados, afim de votarem com maior conheci
mento de causa sobre os projectos de reforma de
governos provinciaes; portanto, parece-me acer
tado, que fiquem por alguns dias sobre a mesa, para·
se~~m. ex~minado5 pelos Srs. deputados, que de
s~Ja~ mteIrar-se do estado e necessidades das pro
vmClas.

O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE: - Sr. presiden~
te, parece-me, que se conseguirá o fim des~jado,

mandando-se tudo á commissão de constituicão é le
gislacão reunidas; porque tratando-se de·objecto ;
de le1, e de matorias constitucionaes, uma e outra
é competente. ElIas que examinem os papeis, e
delles colligindo qual seja a vontade dos povos, com-
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para que extractadas alli, podessem ser consultadas
pelos Srs. deputados que as quizessem ler.

o O MESMO SR. SECRETARIO leu outro officio do re
fer~do ministro de estado, concebido nos termos se
gw.ntes:

II IUm. e Exm. Sr.-S. M. o Imperador achando
se felizmente restabelecido do incommod~ que sof
freo, e que o embaraçou de receber no dia aprazado
a 'deputação~da assembléa geral, constituinte e le
gislativa deste imperio, que em nome della havia
d.e dirigir ao mesmo augusto senhor os puros sen
tImentos da sua gratidão pelo motivo da represen
tação nacional, ordenada no decreto de 3 de Junho
do anno passado; me ordena, que participe a V. Ex.
para o fazer presente na mesma assembléa, que
t~rá todo? prazer de r~ceber a mencionada deputa
çao, no dla segunda-felra 9 do corrente, á hora do
meio-dia. no palacio da cidade. Deus ~uarde a
V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Junho de
1823.-Jose Boni{acio de Andrada e Silva:-Sr.
José Joaquim Carneiro de Campos. »-Ficou a assem
bléa inteirada.

Leu igualmente outro do mesmo ministro de es
tado, e do teor seguinte:

II Illm. e Exm. Sr.-Tendo Vicente José de ~Ias
carenhas, enviado pela camara da cidade de S. Chris
tovão: da provincia de Sergipe ~'El-rei, r"presen
tado a S. M. o Imperauor, que nao se achando de
clarado na talwlla das instruceões sobre a cleir.ão
dos deputados da assembléa geral constituintl' e·le
gislativa deste imperio, o numero dos qUI' dOYem
s~r eleitos por aquella provincia, excl'dclldo toda
VIa a sua populacão a cento e seis mil almas; era
muito necessarioque lhe fosse declarado lc"almcnte o
numer!> dos de'pu~ados, por meio dos qua~s podesse
a referIda prov1Dcla ter a sua representac[lo na mes
ma. assembléa. S. M. L, me ordena, que remetta
a v. Ex., para o fazer presente na referida assem
bléa, o requerimento do mencionado Vicente José
~ascarenhas, ~fim de resolver a esse respeito o que
Julgar convemente. Deus guarde a V. Ex. Palacio
do Rio de Janeiro, em 7 de Junho de 182.'3.-Jose
Boni{acio de And1'ada e Silva.-Sr. José Joaquim
Carneiro de Campos. II

Foi remettido ás commissões reunidas de consti
tuição e estatistica; e resolveu-se que se officiasse
ao governo para remetter os mappas de populacão
que existissem nas secretarias de estado e mesa·do
d~se~bargo do paço a respeito da mencionada pro
vmCla.

O SR. SECRETARIO FR.-I.NÇA deu conta de uma
memoria offerecida á assembléa pelo Sr. Andrada e
Silva sobre a necessidade e meios de se edificar no
interior do Brazil uma nova capital para assento
da cõrte, da assembléa legislativa, e dos tribunaes
superiores. Foi recebida com agrado; e remettida á
commissão de estatistica, e depois á de constituição
para apresentarem o seu parecer.

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-Srs. requeiro
a attenção desta augusta assembléa sobre o que te
nho de expõr. Nenhum cidadão mais do que eu
ama, e respeita o chefe da nacão. A popularidade,
a afabilidade, a economia, a ãctividade, o amor da
justiça são virtudes, que neUe se admirão em gráo
eminente, e que por certo são os mais seguros pe
nhores da prosperidade, que um monarcha p6de dar
a seus subditos.

Conheço, que a nação lhe deve a sua fortuna, e a

binem os tres projectos oiferecidos, e de tudo for
mem um novo projecto para entrar em discussão.
Portanto o meu voto é que vão a ambas as commis
sões, adindo-se-Ihe os autores dos projectos, os
Srs. Antonio Carlos, Gomide e Souza Mello.

O SR. PEREIRA DA CUNHA: -Uma vez que se man
de .a alguma commissão, deve ser á de constituicão
com os projectos de decreto: para que ella forme o
novo projecto; entre depois e~~l discussão, e aquillo
que afinal se vencer vá á commissão de legislação
para redigir de novo.

O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE: - E' o mesmo
que eu digo; mas em lugar de dar 100 passos, como
quer o illustre preopinante, reduz-se o caminho,
que eu proponho a metade. Para que mandar-se á
commissão de constituição para depois tornar á de
legislação? Então mande-se logo a ambas as com
missões reunidas. Por este meio fica mais breve.

O SR. PEl\Ell\A DA ·CUNHA: - Xão é tão longe o
caminho, (',omo pprece; quando digo que vá á com
missão de constituição é para reduzir a uma fórma
de projecto ; e vencidos os artigos com as lembran
ças que olferecem os Srs. deputados, volta á com
missão de legislação para a redacção. Parecia-me
que este caminho era o melhor.

UM SR. DEPUTADO lembrou que a commíssão de
constituição encarregada de um trabalho tão im
portante como a formação do projecto de consti
tuição, não podia certamente encarregar-se deste
trabalho, o que a assembléa já reconhecera dispen
sando os seus membros das outras commissões.
. O SR. ARAU10 VIANXA: -Parecia-me bem, que se

adoptasse a opinião do Sr. Carneiro de Campos,
combinada com a do Sr. Carneiro da Cunha. Extra
ctando-se os papeis, e ficando os extractos na se
cretaria sobre uma mesa, o tempo sufficiene para
que os Srs. deputados adquirão os conhecimentos
que desejão ácerca do objecto destas represen
tações.

O SR. COSTA AGUIAR: -Sr. presidente, parece
me antes mais conveniente que estes papeis fiquem
na secretaria para serem consultados com vagar e
cuidado pelos Srs, deputados, que os quizerem vêr,
deste modo consegue-se o poderem formar uma
idéa mais exacta do estado actual das provincias,
sem o que, jamais serão remediados os seus males.
e menos providenciarem~s o que fôr necessaTÍo.

Este meio, é a meu vêr, mais cordato e adequado,
do que remetter uma tão grande quan tidade de
papeis á alguma commissão, sem marcar-lhe desde
já, o para que vão e qual o fim da mesma remessa:
porque havendo sido pedidas todas estas represen
tacões, como já se tem ponderado, para a instruc
cão da assembléa, por se tratar de dar uma nova
lórma aos governos provisorios das provincias, este
fim. consegue-se do mesmo modo ficando os referi
dos papeis na secretaria para serem examinados
particularmente, sendo antes extractados, e no en
tanto, evitamos as demoras, que infallivelmente se
devem seguir, se elles forem á qualquer commissão,
cujo parecer afinal deve ser discutido; o que de cer
to levará algum tempo, que póde ser já empregado
na discussão do projecto sobre os mesmos governos
provisorios.

Fallarãô mais alguns Srs. deputados; e afinal ~e

decidio, sobre proposta do Sr. presidente, que as
mesmas representações fossem para a secretaria,
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sua gloria, porque elle arredou para longe de nós do governo n. l24, assignada com as letras iniciaes
maIes, q~e nos esta!ãO so~ra~ceir?s, e.que sem a G. P. T., e que a elia se ajunte o decreto de 3 de
sua decidida resoluçao senao mevItavels, e nem. Junho de 1822 a que se oppõe a mesma carta.
gosariamos ainda do caracter de nação, e nação Paço da assembléa, 9 de Junho de 1823.-0 depu-
livre de que tanto nos gloriamos. tado, João Antonio Rodrigues de Carva,lho »

Porém nem o meu respeito, nem o meu reconhe- O SR. Fl!ANÇA :-Qua,ndo se trat~u da primeira
êimento me levarão nun~ ao servilismo, que ali- carta a que se refere Ü lllustre preôpmante officiou
menta o despotismo, donde se derivão as desgraças, se ao governo para se promover a accusacão no
e o aviltamento dos povos. Temos proclamado uma juizo dos jurados contra o autor della; e rogo se
monarchiaconstitucional; o systema de taes go- advertio que o mesmo deveria praticar ex-olficio o
vernos é o resultado hoje da experiencia dos povos, procurador da corôa e soberania nacional para o
os pontos cardinaes estão marcados, a extenção dos futuro em casos semelliantes: ora essa nova carta
direitos con.c~~dos a cada um dos poder~s tem por inserida no Diario do governo tende igualmente a
base uma dlVlsao regula~ll; de tal maneira que se perturbar a ordem estabelecida excitando descon
não confundão no exerclClO, arrogando-se uns as fianças entre a a~sembléa e o poder executivo, e
attribuições dos outros.· . portanto cumpre ao procurador da corôa promover

O nossO Impera~or tem posto em pratica .esta 'I a accusação contra o autor della, sem dependencia
prodigiosa harmoma, e para ?ompro~ar.a mmha de novo officio da assembléa ao governo.
asseveração não trago á memona os prlmeIT~S f~n- E' obrigação sua chamar a juizo estes escriptores
damentos, que elle lançou ao ~ystema constltuclO- malvados, esperemos que eBe a desempenhe: aliás
nal no Brazil emquanto umdo a Portugal, basta esta!emos todos os dias a fazer queixas, e a expedir
lembrar o decreto de 3 de Junho do anno passado, OffiClOS ao <Toverno. Se elle o não fizer então se
pelo qual elle conyocou e~ta. assembléa. . dará a devid~ providencia '

Este decreto sera o padrao I.ndelevel da gloria do O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-Eu, fui, Sr.
~p~rador e o accusador publico destes falsos .con~ presidente, o que apresentei á assembléa o n. 114
tltuclOnaes, que ptetendem com o encanto da lisonja do Diario do <Toverno e accusei a carta nelle inse
envenenar a sua alma; . rida, pelos pri~cipios falsos e subversivos da união

~este decreto reconhece, S..M. I .. (e nem podia do Brazil; e quando vi o Diario de 5 deste mez
d~lxar de 0_ fazer) q.ue a soberama ~es~de e~ essen- notei que o autor da carta em vez de procurar os
cla na naçao, convlda-ll;. para que I.m lsta ~eus pro- meios de defender-se por alguma desculpa, apre
curad~res daquella porçao necessarla, para est~}s- senta-se com a maior contumada erenitencia, como
sem~lea formar. as bases sobre qne deve erIt>lr a um despresador de todas as autoridades desta as
sua >lD~ependencla. " sembléa, e do Imperador; sustentando doutrinas

E S._M. 1. q~em declar~ que a assemblea e uma ainda peiores do que as da primeira carta, e ainda
delegaçao da naçao; confissao exponlanea que honra mais subversivas.
aS. M. L, e que enche d~ e~perança aos povos, E' desgraca, Sr. presidente, que um homem que
que tem por chefe um. tal_prm.clpe. não derramaria semelhantes doutrinas no seu paiz
. Ap~zar de. e~pressoestao dIgnas do fUI!dador do natal viesse ao BraziI publicar principios contra a
lIDper~o brazllelro, um ~a~d? de escreVl!lhadores geral opinião, e sô proprios a desunir-lios, e enfra
tratar~o de ~sso.alhar pru?-ClplOS .desorg~msador~s, quecer-nos, para alguem nos subjugar: é assim que
e antI-constltuclonaes. ~Isera~eIs reptls, que nao agazalhámos em nosso seio inimigos que procurão
conhe~end.? a pureza das lD:ençoes do noss~o Impe- arruinar-nos. Apoio por estes motivos a indicação
rador Julga0 .comprar .as t>r_aças, e J!ler.ce.s com.a do Sr. Rodrigues de Carvallio.
descarada chicana na m~'ersao dos prlDClplOs poll-
ticos O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Logo que tive no-

Tai é a carta que apparece no Diario do ~o~e!no tida desta carta ten?ionei aI?resenta-Ia;. e como
n. 124 que vem assignada com as letras lDlClaes agora se trata delIa, Julgo mUlto necessano que se
G. P. T. escripto anti-constitucional e incendia- l~a para que os S~s: deputados que a não. tiverem
rio, inconstitucional porque decl.ara, que a nação !Ido, poss~o fazer JUIZO certo do seu mereclIDe~to e
no dia 13 de Maio de 1822 conferlO aS. M. I. um ImRortanCla~ e dar o seu vot~ sobr~ este negoClo.
poder sem limites isto é, absoluto: que a assem- Este escrlptor, apezar de Ja ter SIdo chamado aos
bléa é um seu dete<Tado na fórma do decreto de 3 jurados, continúa com criminosa contumacia a pre
de Junho, quando o decreto ~eclara o contrario. gar doutrinas anti-consti~uciona.es, com o sin.istro

E' finalmente inconstitucIOnal porque declara, fim de rest8;belec~r o antigo ~e~nen com mUI pe
que a nacão não tem soberania, porque a trans- quenas modlficaçoes; e persIstmdo firme no seu
mittio a S: M. 1., e desta maneira confunde o que intento mófa e zomba destas accusações, porque nada
é essencia da soberania, com o exercicio dos poderes llie causa t:rro~, seguro tal~ez de alta. protecção I
soberanos' vindo afinal o autor a espalhar uma Eu, como Já disse, pretendia fallar nIsto; mas o
doutrina contraria aos sentimentos e dignidade da funesto e tragico insulto praticado ha pouco com o
nacão e oppostas ao que o Imperador declarou em redactor da 1lfalagueta me fez mudar de opinião,
seú d~creto. . julgando inuteis minhas declamações.'

E' incendiario, porque uma tal.carta va~ erguer Se aquelle que primeiro pegou na penna para de-
um alarma nas provincias do Brazll, de_sammar os fender nossos direitos, e no tempo em que existião
vacilantes e fortalecer o b~ndo que nao Cessa de as baionetas do Avilez nesta côrte, é assim recom
pregar, que o Impera~or aspIra ao mando a~sol~to. pensado, invadindo-se e profanando-se o sanctuario
Para evitar taes escnptos proponho a segumte m- da sua casa para o assassinarem mesmo no seio da
dícacão : sua familia, como se póde esperar que outros sejão

• (C INDICAÇÃO poupados? Que terrivel e nova fórma de jurados se
«Proponho que se officie ao governo para que levantou agora no Rio de de Janeiro I De certo não

faça. processar o autor da carta que vem no Diario serã menos funesta ao Brazil do que foi ã França a
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eommisSão de salvação publica no tempo de RObes-·, nação proclamou uma monarchia constitucional
pierre.hereditaria, tivemos um governo representativo ~

Onde se pr~tic~o. semelhantes atteJ?-tados não adivísão cardinal~ospod~resgeralmente abraçad~s;
ha segurança mdindual. Como podereI eu mesmo Ipóde ser que haJão adlttamentos mas os pontos
dar livremente, e sem receio, o meu voto, quando essenciaes estão marcados. '
vejo um escriptor, só porque emitte suas opiniões Nós não estamos fazendo uma constituicão no
com mais liberdede e frimqueza sobre negocios po- meio das armas, para a qual parece que o monarcha
liticos, por tal fórma atacado 1 Se emfim todos os ambicioso contracla com o povo, e o povo descon
que votarão aqui a favor da amnistia já merecêrão fiado com o monart:ha, e onde o mais liabH traIa de
o titulo de desorgan!sadores1. . extrahir com sagacidade a.maiorporção de poderes.

Debalde trabalheI por harmomsar os negoClos na Nós marcamos as condlcões do pacto social, que
minha provinc~a, e frustraneamente me e~penho firmamos, quando acclamâmos o nos~o Imperador,
pela conservaçao da ordem, se sendo obrIgado a nos braços da paz, e da concordla; (apoiado
pugnar pelos direitos e liberdade do cidadão oppri- apoiado).
mido, e devendo ao mesmo tempo manifestar meus Eu estou certo que a nação quer, dar ao seu chofe
sentimentos com franqueza e votar segundo a mi- todos os direitos, todas as prerogativas, que póde
nba consciencia, mereço igualmente o titulo de des- admittir o systema constitucional; o contrario se
organisador! Desorganisadores são esses infames ria pôr em reacção o chefe do poder executivo com
servis, e desalmados egoistas que hão de infal~ivel- o corpo legislativo; ma~ a nação não quer lançar
mente perturbar tudo e accender o facho da dlscor- as sementes do despotIsmo, pela concessão do
dia, levando ás províncias agitadas por partidos mando absoluto.
ainda existentes, a amargoza certeia, a crnel ver- E que pretende esses zelosos farizaicos da gloria
dade do espantoso procedimento praticado com o do Imperador? Indispô-lo com a asssmbléa, e a
redactor· da li!alagueta, emfim da perseguição da assembléa com elIe; enxansando os poderes de um,
liberdade. e deprimindo os do outro corpo.

Quando aqui se tratou, por um motivo seme- Senhores! Nós estamos para merecer as bencãos,
lhante a este, da liberdade de imprensa, confessou ou as maldições de nossos constituintes, e· das
o Sr. Andrada Machado que na verdade só dous gerações futuras; não consintamos que esses escre
ou tres escriptores escrevião, e na mesma direcção, vinhadores desharmonisem a nossa feliz união. Os
mas que não sabia a razão disto. Eu direi pois que povos Icem estes escriptos em um Diario que tem
a razão é porque ninguem se anima a escrever: por titulo-Diario do governo,-e julgão qlte as
uma especie de terror se apodera de todos; re- idéas transmittidas são por elIe inculcadas, quando
ceião-se os espiões; e sabe-se que as masmorras é só a lisonja e a baixeza quem as dita.
estão cheias de victimas innocentes. Se assim como o chefe da nação é o dispensador

Talvez motivos houvessem para algumas prizões; das graças, e mercês, o fosse desde hoje a assem
mas para tantas não acredito. No meio de tudo isto, bléa, nós veriamos, que as vellas que hoje se accen
assassinos dignos dos maiores castigos acutilão um dem ante o simulacro daquelIe passavão para esta.
escriptor ilIustre, s6 porque, apezar dos muitos elo- Nada de transcender limites; o procurador da
gios feitos ao Imperador, lhe falIa a verdade, e lhe soberania nacional cumpra os seus deveres; vigie
faz ver os males imminentes ao Brazil a não serem este, e outros escriptos, porque a liberdade da im
prevenidos! (A' ordem,.á ordem.) prensa: n~o. é concedida para se pregar a inversão

Não dUVIdo Sr. presIdente que me apartasse da de prmclplOs, nem a favor de um, nem de outro
ordem; mas por amor deIla é que fiz esta digressão, poder do estado.
porque ·a. vejo desgraçada.mente pert~rbada:. é o O SR. AL1IEID.-I. E ALBUQUERQUE requereu como
zelo da liberd~de que me.mflamm~; ~ o des~Jo do additamento á indicação que o respectivo ministro
bem e p.rosp~ndad.e da mmha ~r~vmcla e ~a mde- de estado fizesse !ogo publicar pel~ imprensa as p~o
pendenCla e mtegndade do Impeno do Brasil, qUlo1m videncias que desse a este respeIto, ficando porem
m~ ani~a a levantar. a yoz nesta aug~sta a~s~m- na inteIligencia de que não era da intenção da as
blea contra abusos ternvelS e detestavels arbltrJOs. scmhléa interpôr o seu juizo a respeito da mencio-

Torno pois ao ponto da questão; sou de voto que nada carta..
se lêa a carta, para que tomando-se em c<!nsi~cra- .P01· se jul~ar _a materia urge.nte se fez segunda
cão os males que podem resultar, da pubhcaçao de leitura da mdwtl.l]a? do Sr. Rodr~gues.de Carvalh~ :
semelh1lJltes doutrinas, se dem as providencias que c ~chando-se .sufficl~ntemente dl~cutlda a matena
a assembléa julgar convenientes, para que se não fOI proposta a volaçao com o addltamento e appro
suspenda o progresso da justa e sagrada causa da vada com elIe.
independencia .e liberdade deste nascen~e imp~rio, Era chegada a hora indica~a por !3. M. I. para
que assombrara em breve tempo as maIS formlda- receber a deputação; e por ISSO se mterrompeu a
veis potencias do universo. sessão, pois eom a sahida dos 12 Srs. deputados, não

.O SR. PAULA E MEI.LO :-Persuadido da neces- restava numero sufficiente para se poder votar.
sidade de uma lei que marque os pontos principaes Voltou a deputacão aos 25 minutos depois do
do nosso systema constitucional, e portanto a divi- meio-dia, e o Sr. ·bispo capeIlão-m6r participou
são dos poderes, farei uma proposta a esta assem- que S. M. 1. a tinha recebido com toda a honra e
bléa. . affabilidade, e que eIle como orador da mesma de-

O SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente; re- putação recitára um discurso concebido nos seguin
queiro a V. Ex. por amor da ordem que lembre ao tes termos:
ilIustre deputado, que .não póde agora fazer pro- « Senhor:-Se. a.installação. da primeira as?eI;tI
postas. Terminada a discussão V. Ex. lhe eonce- bléa geral constItumte e leglslatlv~ do .Braz!! e ?
derá a palavra. . sucesso mais glorioso da noss~ ~l~tona, nao e

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO: - Logo que a muito menos relevante aqueIle pnmItlvo acto sobe
7
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rano e ueneroso, que convocou esta mesma assem
bléa do:;legitimos representantes do povo brazileiro :
e se o dia 3 de Maio do presente anno ha de fazer
uma época a..<osignalada nos fastos do Brazil, tambem
nunca passará sem louvor, e sem applauso o dia 3
de Junho do anno preterito, que vio apparecer o
decreto, que immortalisou á Y. M. I., que as~e
gurou ao Brazil a posse dos seus direitos, e que
nos deu -á todos as mais doces esperanças da tran
quillidade, e da união enlre as plovincias, da maior
forca. e prosperidade para todo o imperio.

«' O celestial decreto de 3 de Junho de 1822, foi
como a aurora meiga, e rizonlía, que despontou
sobre nossos horizontes melancolicos, e abafados, e
afIugentou as tre....as, as incertezas, e as anxiedades
di) um futuro, que nos ameaçava medonho, e san
guinolento : foi como o astro sereno, que depois de
longa, escura tempestade resplandece nos espacos
celestes, e aponta o rumo, e dá os elementos°do
calculo, que p6de le....ar á salvamento a náo do estado
por entre o furor das paixões, e atraYéz da confusão
das opiniões contrarias.

cc Os prodigiozos elTcitos, e assnudawis consequen
cias deste decreto era impossi....el. -que escapassem á
profunda considera\:ão dos illustres membros da
assembléa nacional, que não têm outro espirito,
nem anhelão outra gloria mais, do que a sal.ação da
patria, e a felicidade de todos os seus filhos.

cc Considerou a assembléa, que por este decreto se
deu o primeiro movimento para a sua propria exis
tencia, e se lançou a primeira semente para a rege
neraciio política dos po....os, que agora a tem elegido,
e autorisado, para emprehender todos os trabalhos,
e para fazer todos os bens, que são da sua aiçada, e
do seu desejo; e por tão felizes resultados resoheu
a assembléa enviar á augusta presenca de Y. M. I.
a sua deputação encarregada de dar ô ~ais publico
e solemne testemunho de seu agradeCImento, e do
seu respeito, da sua adhesão, e do seu amor pela
sagrada pessoa inviolayel de V. M.

. (C Sim, senhor, mil "'racas, e elogios se devem a
V. 1\1., por ter penetrado subtilmente logo no co
meço da sua apparição a natureza dos males, que
nos ameaçavào, e por lhe ter dado promptamente o
unico remedio, que podia salvar-nos: por ter decla
rado, e reconhecido no seu immortal decreto, e na
proclamação aos brazileiros da mesma data, que a
patria estava em summo perigo pelos partidos, e
facções de seus inimigos externos, e internos, mas
que o Brazil não tornaria a ser jámais colonia de
uns, nem escra....o de outros: que a nação braziliana
ia ã reassumir a natural dignidade da sua soberania,
e da sua independeucia, como todos os povos livres;
e conseguintemente, que passava á constituir as
f6rmas do seu governo, e a sanccionar as leis, porque
queria ser go,-ernada: que assim o representavão as
camaras, e os povos, e que não havia outro modo
de assegurar a feliCidade do Brazi!.

« Ah I Senhor, que não deve esperar o Brasil de
tanta franqueza, e de tão nobre liberalidade! E se taes
são as sabias concepções, que se offerecêrão ao pri
meiro golpe de vista, e ao natural talento politico
de um joven principe, quaes não deveráõ ser as suas
maximas de profunda sabedoria, que s6 se adquirem
pel~s ~bservações do tempo, e pelas repetidas ex
penenclas, umas vezes faceis, e gostozas, outras
vezes difficeis, e mui agras, que é preciso digerir no
escabrozo exercicio da arte de reinar! Quaes não
serão os frl;lctos de tão viçozos pimpolhos, e lindas
flôres depoIS de bem sazonados pela alternativa dos

brandos sopros da primavera, e dos insoft"i:idos ca-
lores do Estio! .

II Praza ao céo, que o Kacodemon, ou alguni genio
malfazejo não venha perturbar estas be1las théorias,
e tão lisongeiras esperancas. Ou antes, para me
explicar, como devo; permtta o senhor Deus do
céo, e da terra, que o nosso augusto monarcba, o
fundador da liberda~e, e do imperio do Brazil t.:on~
tinue á ser tão doei!, como tem sido ás primeiras
celestes inspira~ões de sabedoria, e de virtud~, que
o fazem as deliCIas do seu povo; e que este povo de
todas as províncias continúe a vêr em todas as tran
sacções do ministerio, e do governo uma demons
tração pratica do systema proclamado, eeslabe
lecido.

« E deste primeiro beneficio, que só póde·vir do
céu, não podem deixar de seguir-se continuadas b0
nanças, e venturas sobreaa terra. Rio, deJaneiro
9 de Junho de1823.- Bispo Capellão~llór ».

Lido o discurso disse o orador que S. M. lhe déra
a seguinte resposta, que depois lhe entregára es-
cripta: - ..

cc Os agradecimentos e felicitações, que a assem
bléa geral constituinte e legislath-ame faz, por meio
desta illustre deputação, em memoria do· dia tres
do corrente, em que se contou um anno, que eu
convoquei esta mesma assembléa, penhorão o meu
imperial coração de um modo totalmente novo.

cc Quando assignei o decreto da convocação, pro
curei desemJ>enhar o honroso titulo de defensor
perpetuo do Brazil, com que tinha sido mimoziado
pelos generosos brazileiros, no dia treze de Maio do
preterido anno, mostrando quanto podia os meus
puros, sinceros, e cordiaes sentimentos nionarchico
constitucionaes, os ql.laes, s6 por morte, -de mim
serão separados, e do Brazil meu idolo l>.

A assembléa declarou ter recebido esta resposta
com muito especial agrado.

O SR. PRESIDENTE declarou ~ue se passava á
ordem do dia; mas o Sr. AndradaMachado lembrou
que o Sr. Paula e Mello tinha fallado em fazer uma
proposta. e que não a tendo feito por ser f6ra da
ordem, podia conceder-se-lhe a palavra para.propôr
o que lhe parecesse. O Sr. presidente conveio. .

O SR. PAULA E MELLO:-Eu vendo quanto sáoin
constitucionaes os· escriptos que apparecem nos
poucos periodicos desta côrte, ha certo tempo e
vendo que o fundamento em que elles se estribão
é a falta de lei explícita que marque a esphera ere
lações dos poderes políticos, em quanto não houver
constituicão : e vendo tambem quanto esta deve
tardar, qúizera que se estabelecesse jã... (O Sr,
presidente disse que isto não tinha lugar; mas o
orador continuou) Sr. presidente: embora sejão
desacertos as minhas opmiões, eu devo ser atten
dido, se é que um deputado é livre em enuncia-las.
(Liberrimo, disse o Sr. Andrada Machado ). Sim
Sr. presidente; eu tenho-me esquivado a fallar
nesta assembléa, porque nada presumindo de mim,
sendo assáz acanhado, pouco affeito a fallar em pu
blico, destituido de força moral, estou bem conv~n
cido da inutilidade de esforcos meus; se portanto
alguma vez fallo é com toila a repugnancia7 e
quando me julgo. arrastado pelo dever, e pelos
gritos de minha conscieÍlcia.· - -

E' s6 por isto que eu Jlretendia propõr essa lei de
que fallava; mas consultando um illustre membro
a tal respeito, pareceu-lhe melhor que eu propo-
zesse uma indicação em que a requeresse. .
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« A commissão. de legislação, tomando de novo
em cODsideracão o requerimento de José Fernandes
Gama, confrôntado com a informacão do ministro
secretario de estado dos negocios 'da justiça, teve
em attenção as disposições das leis ultimamente vi-

O SR. PEREIRA DA CUNHA: ...... Este additamento
c?ntém duas proposi.~ões: primeira, que seja pu
mdo o doloso denunCIante; .segunda, quo este sotrra

ass~~bYéa~~n~~os~~~~u:~ ~~~ ~~:e~~ecisã.o da I~J:I~a de,Talião, com exc~pção da de morte na-

O mesmo Sr. deputado leu a seguinte : Esta ~rim~ira parle já se acha prevenida no tit.
«Ii'iDlCA -o 118 do liv.. <).0 d~ Ord., aonde se estabelece que o

". ÇA accusador _que. nao pro,ar sua denuncia seja con-
~ proponho.que a assembléa desde já, e com a demnado nao so nas custas em dobro, 0';1 tresdobro,

maIOr urgenCIa, fa~a uma lei provisoria, que e em todo o damno, _e perda que o reo em razão
marque a esphera dos tres poderes supremos e sua ~essa querela e accusaçao receber, 'mas até que se o
harmonia, e por coaseguinte os poderes desta as- Julgador achar que o a~cusador querelou maliciosa
s~mbléa. como c~rpo legislativo, em quanto não es- mente, dar-lhe-.ha. mais a pena crime arbit~aria,
tiver feIta, accelta, e estabelecida a constituicão x;e lhe bem, e drrelto parecer, segundo a qualidade
politica do Imperio.:.-o deputado, Paula.». • o d610, ~ a prov~ que.delle houv~r:

Requerida a urgencia da indicacão por seu il- v C~m e~ta pronden.cla . fica suffi.clente!Ue~te pre
lustre autor, e apoiada, fez-se a 2a Íeitura. Então rdmd~ que o fal~o, e 1!1l1'1~antc delfltor~ao brt: par
propoz o Sr. presidente se a materia era objeclo de I o _e s't ma acç~o; ::lcndo ~lem d;isso ob~lgado
deliberação, e vencendo-se que não ficou roD"ei- ~ pre::lt~. ança na f~lrma da leI par~ mdemmsação
tada. ' o os preJulZos que o reo por esse motIVO experimen-

P
• .. .. . tar!. e neste caso fica sendo desnecessaria a appli-

~sou-se a .ordem do dia; e prmclplou a dlS- caça.o da pena de Talião, a qual diz respeito á outra
cussao pelo additamento do Sr. Souza Mello. parte do additamento.

O SR. PEREIRA DA CUNHA: _ Ambos os addita- .~sta ma~e~ra de p~nição tendo a su8: origem nas
me~tos propostos na sessão de hontem ao ultimo leI:> de 1\10) ses, segmda por algun.s antIgos legisla
artIgo do decreto me parecem supervacaneos e op- dores, e decreta;da pelos ~ecemVlros romauos, foi
postQs aos principios de direito: e apezardo res- totalmente ex~lulda dos codlgos que se lhe seguirão
peito que consagro a seus illustres autores não como opposta as rt:gras de porporção que deve guar
posso deixar de contestar suas opiniões com fran- dar.-se en~re o c:lllle, e o castigo; porque sendo os
queza, fazendo mui succintamente minhas .re- delict.os tão varIados em suas circumstancias, de
flexões. manerra que uma mesma acção é mais ou menos

Fallarei do additamento do Sr. Souza-Mello que aggravante segun~ao dólo,_ ou malicia do seu autor;
estâ em discussão. Diz elle: _ Ficão reyogadas as p~ra gradua.t: sua uuputaçao, guardando a propor
penas estabelecidas na Ord.liv. 5.0 tit. 6.0, e os réos ~o geo;IDetnca] como se explicão os criminalistas,
comprehendidos neHa por attentarem contra o es- nao serIa posSl~~1 que os castigos se regulassem
tado serão punidos pelo presente decreto.- Por boa pela pena de Tah~o. .
hermeneutica devo entender que o honrado membro Um. filho que msultas~e seu ~ai, ou J!re cortasse
pretende que .a revogação d~s penas estabelecidas um ~r<1ço, de certo que nao ficarIa sufficlentem~nte
!1aquella Ord. e s6mente~relatIva aos crimes de con- pU~ldo,. perdendo o oUlr~; e qu~ .otrerece amda
Juração tra~dos em sociedades secretas para os maI~Cl' dIfficuld~des nos debcto;; pohtl~os e. ~oraes.
quaes se deslgnão penas na presente lei; mas como SloaI?os pOIS a este respeito as dlSposlçoes ge
a proposição é illimitada, e além dos deliclos de raes eXIstentes, em q~anto.o n~sso codigo pen~l não
traIção de que trata naquelle lugar a Ord. se esta- es~abelecer r~gras IDn~navels para prevemr os
belecem nelIa penas para outros de la e 2a cabeca cnmes, e pUlllr ~roporclOnalmente os aggressores
fic~ão_ estes impunidos por falta de competenie da segurança publIca.
legrslaçao, se a revogação daquelIe titulo se enten- FaIlárão outros senhores no mesmo sentido' e
desse tão amplamente como enuncia; tanto mais principalmente o Sr. Ribeiro de Andrada que c~m
que com a clausula do estylo, inserta no fim de muitos fortes argumentos mostrou qlfe a admissão
todas as leis, de que ficão sem etreito as que se op- do additamento produziria uma lei monstruosa, e
poem á sua disposi~o! se acautelIa quanto basta até annularia o seu etreito.
para regulamento dos JUIzes que de taes casos hajão Não havendo quem mais fallasse, e julgando-se
de conhecer. a materia discutida, propôz o Sr. presidente o ad-

O SR. HENRlQUES DE REZENDE: _ Sr. presidente ditamento, e foi regeitado.
eu conheço as razões que teve o illustre deputado o O SR. PRESIDENTE disse então: - Ora está final
Sr. Souza Mello para propôro seu additamento; mas mente concluida a lei das sociedades secretas; e eu
tambem vejo que elle é um enxerto á lei das so- dou os parabens á mIm proprio e á assembléa.
ci~dades _secretas, que já nos. tem levado cinco ou Passemos agora ao projecto da abolição do con
~els sesso~s· por causa do artIgo 50 da emenda do selho dos procuradores das provincias, que foi dado
;:,r. An~o~lo Carlos .contra o qual votei; e se agora em segundo lUD"ar para a ordem do dia.
se a~~:~:s o ad~tamento levariamos com elle Lembrou po;ém um Sr. deputado que se tinha
outra . sessoes: Portanto voto contra elIe, dado a palavra para "e lerem uns pareceres de
co~o v~teI contr~ o dIto ~rt. 5° da emenda. commissões; e resolveu....se que se lessem,

FlZerao-se maIS algumas reflexões contra o ad- .
ditamento; e julgando-se a materia discutida, o P~R. VELI:0SO ~E OLlVEI1U. CO;ID0 relator da coro-
Sr. presidente o propôz á votação, e foi regeitado. mIssao de leglslaçao, leu os segumtes:

Seguio-se o additamento do Sr..Alencar, que « PRUIEIRO
tinJra por firo declarar penas para os falsos denun
ciantes.
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d~mnisado da privação de sua liberdade, commodos
e mteresses!

Sr. presidente, o-meu fim não é fazer arguições
ao governo de Pernambuco, a quem supponho pouco
versado em o nosso direito, mas tão sómente mos
trar,que quandQ José Fernandes Gama deva esperar
aqui pela devassa, como preso seja ao menos com
a cidade por homenagem, sendo desta sorte menor
o esquecimento deste decreto, que peco a Y. Ex.
baja de convidar o Sr. secretario pará que () leia.
(O Sr. secretario lêo o decreto.) .

E' bastante. . .. '
Agora peco á esta assembléa que tome em consi

deração a disposiçãO deste de.::reto e a relação em
que está com o caso de que se trata.

A assembléa resolveu que ficasse adiado o parecer,

« SEGUNDO

cc As commissões de legislacão e de poderes, em
conformidade sobre o conteúao na resposta, que
deu Pedro José da Costa Barros, deputado nomeado
pela pro'l"incia do Ceará, ao officio,em que por parte
da assembléa se lhe participou que podia vir tomar
assento; são de parecer, que não se descobre lla
dita resposta objectos, que exijão providencias; nem
etlas são positivas e regularmente pedidas; e que
quando algumas providencias demandassem as cir
cumstancias em que se figura o dito deputado, não
são da competencia da assembléa.

(C Paço da assembléa, 9 de Junho de 1823.-A1t
tonio Rodrigues Velloso de Oliveira.-José Antonio
da Silva Maia. - Este·vão Ribei·ro de Re;;ende.
João Antonio Rodrigues de Carvalho. - José Tei
xeira da Fonseca· Yasconcellos. - Anton'io Carlos
Ribeiro de Andrada Machado e Silva. - Manoel
Jaci1/tho Nogueira da Gama. - D. Nu'1Io Eugenio
de Lotio e Seilbit::.II-Foi approvado.

OSR. ARAUJO VlAx:u, por parte da commissão da
redacção do Diario, leu o seguinte parecer:

cc A commissão da redacçã.o do Diario offerece
á assembléa o seguinte arbitramento de ordenados
aos tachigraphos:

cc A Posidonio Antonio Alves e João Caetano de
Almeida e Silva, 80S i a Pedro Affonso de Carvalho
e Manoel José Pereira da Silva, 70S; a João Estevão
da Cruz e José Gonçalves da Silva, 50S; a Victorino
Ribeiro de Oliveira e Silva, 40$; a Justiniano Maria
dos Santos, 30$000. II

cc A commissão representa ã assembléa que não é
praticavel por ora o mathodo marcado no regimento
para os trab,alhos tachigraphi?os, e pede ser auto
risada para empregar os tachlgraphos da maneira
que mais convier á redaccão.

cc Paco da assembléa, 9' de Junho de 1823.-Can
dido Jôsé de Araujo Vianna. - Antonio GonçalL-es
GO'lllide. - João Antonio Rodrigues de Carvalho. »

O SR.. COSTA AGUIAR. - Sr. presidente, sou in
teiramente da mesma opinião da illustre commis
são; porque ninguem melhor do que elIa póde jul
gar dos trabalhos dos tachigraphos e conhecer da
sua capacidade. . '

E' verdade que o projecto do regimento proviso
rio para a redaccão· do Diario se determinou no
art. 9°, que os taclÍigraphos fossem distribuidos pela
commissão da seguinte fórma: os maiores em dous
turnos, e os menores em trez, para se altenarem nos
dias de sessão, etc.; e foi isto o que se yenceu, se
bem me lembro, em sessão de 24 de Maio, emen-

goradas, e mandadas observar pelo decreto de 23 de
Maio de 1821, que prohibe a prizão de cidadãos
antes de culpa formada, e sem sentença de pro
nuncia ; porém como certifica a dita informação ter
sido prezo o supplicante como cumplice na rebe
liãO de Pedro da Silva Pedroso, ter sid:o tirado da
provincia de Pernambuco por uma medida de cau-
tella, para não' ser outra vez perturbada a tran
quillidade, e esperar-se que chegue a devassa, a
que se ficára procedendo para serprocessaào na
conformidade das leis, é de parecer, que por bem da
publica seguranca, nas expostas circumstancias,
deve ser conservádo o supplicante em detenção, ou
custodia até que chegue o processo, e seja julgado.
Paco da assembléa, 9 de Junho de 1822.-An
t01lio Rodrigues relloso de Oliveira..-José Tei
xeira da Fonseca l"asconcellos.-José Antonio da
Silva IIIaia.-D. )l'uno Eugenio de Locio e Seilbit::;.
-Este-rão Ribeiro de Re;;(mde.-João Antonio Ro
drigues de Carvalho.

O SR.. LOPES GAM,\.. - Antes que se ponha á ,ota
ção este parecer" eu tenho de f,all~ s?bre el~e.

Eu vejo que a Illustre comml:;sao d1Z ter tldo em
consideração as leis existentes, pelas quaes ncnhum
cidadão de.e ser preso sem culpa formada, excepto
em flagrante delicto, ou por aqu~ll~s crimes que pr~
vados merecão pena de morte clvIl ou natural; nao
sendo estas·leis esquecidas pela illustre commissão,
parece que eUa encara o preso de que se trata como
criminoso de lesa-naeão; mas quaes são os dados
para se formar f'ste juizo.'? Quaes os fact~s ~ositi,os
que chegarão ao conheCimento da com~lssao? Por
ora não existe documento algum que suva ao me
nos de presumpcão para ser classificado rebelde;
apenas por um ômcio do gorerno de Pernambuco,
consta 'que na opinião daquelIe governo José Fer
nandes Gama é cllmplice nas desavenças e de
sordens de Pedroso; mas tendo chegado duas em
barcacõcs 'daqueUa provincia a esta côrte ainda não
veio ô processo deste cidadão, h,,: tres mezes pres.o
na ilha das Cobras por ser suspeltosamente conSI
derado como rebelde; esta palana é mal applicada
ao crime de que se trata, ainda quando se verifique,
porque só !la rebelião quando s~ a~aca e procura
destruir a forma de governo constltmda; o que Pe
droso pr~ticou e~ Pernll:mbuco entra n,,: ~lasse d?s
crimes clvis, e amda a:;Slm nem por notlclas partl
culares consta ter José Fernandes Gama appare
cido em as reacçôes de Pedroso contra ogoverno pro
vincial, pois é certo que até estava duas leguas em
distancia do Recife.

Eu advogo a causa deste preso, não só pelos laços
de proximo parentesco, que com elIe me une, mas
tambem pelo bem da humanidade, que nene consi
dero opprimida, pois para a prisão e continuacão
deUa, não se tem posto em pratica as formalidades
marcadas na lei, formalidades a que Montesquieu
chama garantia da liberdade civil.

Muito embora tivesse este preso commetttido o
crime que se lhe quer imputar, concedo mesmo que
elle desse causa á sua prisão, que deveria obrar o
governo de Pernambuco"! Mandar formar-lhe culpa,
e com o processo remette-Io para esta côrte, quando
legitimamente fosse pronunciado; e não faltavão
prisões em Pernambuco, onde fosse detido o sup
plicante, quando assim exigisse a segurança· da
provincia. Mas remette-Io logo para o Rio de Ja
neiro, é a prova da demasiada confianca que o go
verno tinha do resultado da devassa;' porque, se
por esta o réo não fôr pronunciado, como será in-
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PARA CAETAXO PIXTO DE )IlRA!\DA MOl'iTENEGEO

PAR.-\. llARTUI FRAXCISCO RIBEIRO DE A~DRADA

RESOLUÇÕES DA ASSEMDLÉA

~do-se deste modo o referido·art. 9" daquelle pro- I Ir Os ci~dãos que estil'erão nesta honrosa com
Jecto. .'._ . Imi~o. leY~o co~sigo as graças da nação; e seus

Entretanto" a~tentas as ,razoes.que se tem pon- jServlçO? fica0 regiSlados na memoria da patria re
deradosobre nao pod~r ter·por ora lugar aquella conheCida.»
determinação, nto que a· co~m,i.ssão fique autori- Leu depois o mesmo Sr. secretario a emenda do
sada para empregar os taehigraphos.pelo modo e Sr' NoO'ueira da Gama (vid sessào d' 5 d t )
maneira· !Jue jW6"..r mel~or e D;l~ eonveniente, em- e Uunb~m a do Sr. !laia c~neeb'd lJ 05': te°corren e_
Imanto nao cheearem a perfeu:ao a que devem as- '. ,la n - rlUos se
'I:" fi d ~ • . . gmntes .
plrar., ean o no e9tanto suspensa a refenda, de- . _ ._
terminação do meooonado regimento da redaecão .fI. ~s ~ldadaos que estlvera~ nesta hon~osa com-
do Diano. • mlSsao sao declarad?s ~enemerltos da patrla.

O S · •. 'I Real . Paço da assemblea, ., de Junho de 18Z3. - José
• R••'t.:SDR.UlA, .l ACHADO. - • mente nmguem Antonio da Silva Maia. »

pode conhecer melhor do merecimento delles do que _. . .
os Srs. membros da commissão, porque os têm visto FalIar.ao "arlOS Srs. deputados sobre o artIgo e
trabalhar e examinão as suas notas; mas entro- as referIdas emen~as,_suste~tando alguns os argu
tanto, ,()or amor da ordem, é preciso fazer um ar- mentos de que se tmhao serndo nas sessões antece
tigo addIcional ao regimento em que se declare que dentes, e o.utros accre~centando sobre a expres~ão
por ora se não exeeuta o que ali se determina. a - benementos da patna-à:a emenda d? Sr. ~laIa,
este respeito, pois é a commissão autorisada a em- que p~ra.dar-lhes um t~l tItulo c~mprIa que a as_
pregar os tachigraphos como melhor lhe parecer. sem!>lea tlvess(>~ um perfeIto eonhecunento_dos ~us

Evitamos deste modo a incoherencia de tomar- merltos e sernços, o que seguramente nao ha'na.
mos em separado uma resolucão contraria ao que O SR. CARNEIRO DE CA.U1'OS propoz que O artigo
se acha já vencido no regimentó. fosse concebido assim:

O SR. PaESIDE."·TE perguntou se a materia estava '« Os cidadàos que dignamente desempenharão esta
discutida, e decidio-se que sim. honrosa commissão, etc. II '

Propoz então o parecer e foi approvado. . Afinal julgou-se a l?ateria discutida, e o Sr. pre-
Propoz mais, se na conformidade do que dissera o Si.dente propoz ~ artIgo nos termos em q!.le o re~i

Sr. Andrada Machado se faria no respectivo artigo grra o St:. CarneIro de Campo~, e que forao apOla
do regimento a eompetente declaração de não ter dos pelo tllllstre autor do proJecto.
execução ,emquanto os tachigraphos se não mos- Foi assim approvado; ficando portanto rejeitadas
trassem mais babeis; e venceu-se que sim. as emendas dos Srs. ~Iaia e Nogueira da Gama.

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA. - Officiou-se desta O SR. PRESlDEl'iTE assignou para a ordem do dia:
assembléa á repartição da fazenda para, na fórma l°, a continuação da discussào do projecto sobre a
da lei. se pagar pelo thesouro publico as mesadas abolição do conselho dos procuradores de provin
dos Srs. deputadós adiantadas; mas, eu offereco á cias; 2°, o capo 3° do regimento que trata dos secre-
consideração,do congresso algumas reflexões.' tarios: 3°, segundas leituras de propostas.

Em regra a todos os empregados, se pagão no fim Levantou-se a sessão iÍs 2 horas da tarde.
do mez os seus v~ncimentos; e se os Srs. deputa- ..., '" '
dos cobrarem adIantado, teremos uns emptegados Jos~ Ru:cu do da, Costa AglUlll de .-1ndl ada, se-
a cobrar de uma maneira e outros de outra; e eu cretano.
não creio que a assembléa' seja menos generosa,
ou queira para si uma;distincção de que se nãoapro
veilão,aqueUes mesmos á quem a lei especialisa
mandando que rtlcebão adiantado.

O ,thesouro tem- com que pagar todas as listas.
Sabe a nacão inteira que estão em dia todas as •

folhas, ainda 'as que estavão atrasadas seis mezes, e lllm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti-
um ·anno;. não é. pois porque o thesouro não tenha tuinte e legislativa do imperio do Brazil tem resol-

. ., vido que seja franco G porte do seu Dia'rio pelo$
meIOS pará lazer seus pagamentos,que eu propo- correios das differentes provincias, para que faci-
nho que se!ação estes no fim do mez, mas para l' d . I - d J) • . h
estabelecer a,lgualdade e a re~ularidade sempre ne- ltan o-se a CIrcu açao o mesmo tarw, cegue
cess.aria, ~ muito principalmente quando se tem de com mais brevidade e' mais geralmente á noticia
fazer face ás ~normes despezas de uma esquadra, e dos povos as materias que são objecto dos trabalhos
ás da tropa, pois não póde escapar á penetrac.ão da dos seus respectivos representantes. O que V. Ex.

levará ao connecimento de S. M. I.assembléa a precisão de augmentar a nossa força
armada."·· Deus ""uarde a V.' Ex. - Paço da assembléa, em

Espero poisquese tomem em consideração estas 9 de Junho ~e 1823. - José Joaquim Carneiro de
observações, p'~ra, se praticar com os Srs. deputa-. Campos. .
dos. O ..mesmo, que se pratica COIll todos os empre-
gados.' .., ,

:Aigims ,Srs. ,deputados mostrarão que nenhum Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte
podia·duv~dardeseconformar ás circumstancias, nem e legislativa do imperio do Brazil, ordena que o de
querer. .privilegios com, gravame da nação: e '/1 selQbargadoi promotor da justiça, p~omova a accu
este:parecer todos u~animemente assentirão.' • sação ,no juizo dos jurados contra o autor da carta

PasSou-se .aa. segllndo<:ibjecto da ordem do dia, inserida rio Diario do governo n. 124 de 5 do cor
isto·. é, aO'art~2° doprojecto sobre a abolição do rente, e assignada por G. P. T., fazendo ajuntar á
conselho dós procuradores dasprovincias, que é o dita carta o decreto de 3 de Junho de 1822, que
s9guinte :' convocou a representação nacional, onde se acha

8 '
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SessAo em ~O de Juullo de ~823

PRESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA

Reunidos os ~rs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a cllamada e acharão-se presentes 54,
faltando por enfermos os Srs. Pereira da Cunha,
Gama, Cavalcanti e Xavier de Carvalho.

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

. O SR. CRUZ GoevÊA mandou á mesa a seguinte
declaração de voto: .

« Declaro que na sessão de hontem votei contra o
parecer da commissão de legislação sobre a res.{'osta
ao Sr. deputado Pedro José da Costa Barros. RIO de
Janeiro, em 10 de Junho de 1823. Os deputados
Xavíer de Carvalho e Cruz (iQuvêa. »

OSR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAlllPOS deu conta
da resposta dada pelo Sr. Francisco Perei.t;a de Santa
Apolonia ao omcio que se lhe dirigira na data de
16 de M;;.io, em que se lhe participára que a assem
bléa tinha resolvido que elle "iesse tomar parte nos
seus trabalhos como deputado pela província de
Minas; em cuja resposta promettia que em breve
mostraria a impossibilidade de comparecer. Ficou a
assembléa inteirada.

Passou-se á ordem do dia; e entrarão em discus
são os artigos 30 e 40 do projecto da abolição do
conselho dos procuradores geraes.

O SR. SOUZA. MELLO: - Eu sou de opinião que
este art. 30 deve ser supprimido. Revogar o decreto
da creação do conselho destes procuradores, é ne
cessario, porque nós somos os unicos procuradores
da nação, que para isso nos elegeu; mas a explica
ção é superflua, porque é sabido que só os deputados
são os procuradores dos povos.

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: - Quando apresentei
a minha emenda ao art. 2° deste projecto e que não
mere~eu a consideração desta as.sembléa, logo de
clareI nelIa que era de parecer que fossemsuppri
midos estes dous artigos; e ainda persisto na mesma
opinião, pois me parecem até estranhos ao objecto
sonre" que se legisla. .

OSR. MAIA: - Eu tambem julgo desnecessario o
3'> art. O Imperador no decreto de 16 de Fevereiro

doutrina opposla á do au!or da referida carta. O que de .1822, bem .deixa vê! ~e conv0«:a aquell~ conse
V. Ex. levará ao conhecunento de S. M. I. . lho como medida proVISOna e precIsa nas ClrCUms

De~ ·guarde aV. Ex.-Paço da assembléa, em 9 taneias~ que se ~c~ava o BraZil, emquetose não
de Junho de 1823. - José Joaquim Carneiro de- nomea\"ao os legxtim?~ procuradores :que nesta
Campas .augusta assembléa dEmao promover os· mteresses e

- defender os direitos dos povos, formando a repre-
PAR,\ .TO~É 1l0!'iIFACIO DE Al'iDl\AllA E SILVA sentacão nacional; todas as províncias couhecem

Illm. e Exm. Sr. - A assembléa geral constí- isto nie~mo e sabem que t~ndo elegid;o. os seus depu
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, precisando tados sao estes os ~ens ~meos e legx.timos procura
para os seus trabalhos de ter algumas tabellas da d~res; portanto n310 veJo na m!llena do art. 3" se
poyoacão da pro\-incia de Sergipe de El-Rei, e lem- nao um~ superfluIdade; e por ISSO voto pela sua
brandô-se que ellas podem existir na secretaria de suppressao.
estado dos negocios do imperio, seja entre os papeis OSR. ALENCAR: - Sr. presidente,· eu voto contra
do expediente separado da dita província, seja entre a suppressão deste artigo; acho muito conveniente
os da Bahia de que Sergipe por muito tempo fez que elIe passe tal qual está; é necessario que consi
parte, ou finalmeJ:.lt~ no tribunal do desem~argo do deremos para lJUe povo ~stamos legislando. Todos
paço, manda partI~lpar ao governo a necesSld.ade da sabem e não e necessano escurece-lo.que o nosso
remessa das refendas tabellas para o mencIonado povo inda não tem bastantes conhecImentos dos
fim. Oque V. Ex. levará ao conhecimento de S.M.I. negocios políticos; é muito novo nesta carreira;

Deus roarde a V. Ex. - Paço da assembléa, cm portanto que mal faz que se lhe diga uma verdade
9 de Junho de 1823. - José Joaquill~ Ca·Tlleiro de constitucional, isto é, que os unicos procuradores
Campos. que elle tem e deve daquI em diante são os seus re

presentantes no congresso '!
Acaso esta yerdade será sabida por todos' E ainda

que o seja que inconveniente ha em dize-la' Nenhum:
antes é de summa necessidade esta declaração, para
dar de alguma f6rma a razão do nosso proceder na
abolição do conselho dos procuradores. Este conse
lho era obra popular e se n6s a desmanchamos é por
que outra obra popular e mais perfeita, como é o
congresso geral, torna inlltil aquelle conselho. Com
isto ficarâõ os povos satiMeitos; e os mal intencio
nados não terão lugar de envenenar esta resolução,
persuadindo o povo que sem necessidade abolimos
um conselho que era da suaescolha; pois mostramos
por este artigo que se assim procedemos é unica
mente porque os povos, em um systema represen
tativo, .não devem ter mais procuradores que seus
deputados.

O SR. CARNEIRO ~E C.ulPOs: - Pelo que diz o
nobre preopinante devemos nesta lei· aconselhar ou
instruir os povos; mas nas leis não se dão instruc
cões; as leIS não aconselhão. determinão. Se julga
mos conveniente dar a razão do que se ordena,
então faca-se no lugar proprio ; mas não nos artigos
da lei; neIles enuncia-se o que cumpre que prati
quem os que devem obedecer; sem que se expendão
motivos de conveniencia ou fundamentos legitimos
que justifiquem o que se ordena. lt

E' por isso que eu julgo desnecessario o artigo,
bem que não desapprove a materia, que talvez seja
util fazer chegar ao conhecimento dos povos, com
tanto que não seja neste lugar. O inesmo digo do
art. 4.°

O SR. ALENCAR: - Sr. presidente, o que diz o
illustre preopinante não merece, ao meu vêr, tanta
importancia quanta elle lhe quer dar. A assembléa
quando diz que os povos não tem outros procurado
res senão os seus representantes não aconselha s6 ;
manda e ordena que não bajão outros procuradores
que não s~jão os deputados; isto é um -mandado
imperativo, é uma detenninação de· lei ; depois da
qual jámais os povos poderáõ, sem a quebrantar,
fazer procuradores; mas se nós lh'o· não ordenasse
mos, de cerlo o poderião fazer, muito principal
mente havendo pro\·incias qub ainda os não manda
rão. E' pois determinação e não conselho; e é r~a
que os povos não cahião em nomear desnecessarla-



SESSÃ.O EM 10 DE JUNHO DE 1823 31
executão, como agcnt~s do poder executivo, mas
~p~n~a,:cis pela~ funcções puramente consultivas,
e pnncIP.I~ que amda não foi admittido por algum
dos publiclst~s que eu conheço; portanto voto para
que se supprlma semelhante clausula.

<? SR. Roclf:\ FRANCO: - Eu não julgo desneces
sana a matena deste art. 4°. antes a acho conve
niente; mas ~arece-me que precisa ser declarada
porq~e con~nae conseiheiros àe estado, COffi eõü
st;'lhelros pnvados e cu e?tendo que são causas mui
differentes. Por esse motITo fiz a seguinte:

« EXENDA

. mente procuradores, que eu quero que passe o artigo
La! qual está e voio contra a suppressão.

QUanto ao art. 4° que o nobre deputado diz estar
!lo mes~o caso, ~m me não conformo, pois

,J~go mUlt~ conveJ:!1ente a sua ultima parte. C0O!0
nao ha amda leI que marque a res~nsabili
dade dos ministros, o que tão necessario é para a
liberdade dos povos, diga-se ao menos neste lugar
que etles são responsaveis; isto consola os povos;
elIes ver,ão que a assembléa não se descuida de de
cretar a r~ponsabilidade dos ministros, em qual
qu~r oe~ssao em que se falla de suas attn"buições e
te~ao asSlDl as ~pe~ças de que logo que possivel
seJa se f~ a leI tão neces5a!!a· que ~arque essa
responsabIlId~de. Entretanto, Ja que maIS não pode- « Emquanto a constituição não decretar a fórma
m?s fazer, dIgamos ao menos que são responsa- e existencia de um conselho de estado. suppriráõ
velS. provisoriamente este conselho os ministros de

estado, os quaes serão responsaveis pelos conselhos
O SR. MO!'uz TAVARES: - Sr. presidente, eu não que derem ao Imperador. Paco da assembléa, 9 de

posso suppôr tanta ignorancia no povo do Brazil, Junho de 1823.-A1ItOflio da-Rocha Frallco.»
co~o pretendem os nobres deputados, que tem
opmado em favor do artigo_ Não lia quem não saiba O SR. ANDRAD.\ M.\CHADO: - Sr. presidente.
do fim principal para que foi ereado o conselho de levanto-me para expender as razões, em que fundei
procuradores de provincias ; não ha quem não saiba o 3° art. do projecto; conheço que elle ficava com
que etles só lXIdião existir emquanto não existisse pleto sem semelhante artigo, mas pareceu-me que
esta assemblea; e se passamos agora. a legislar a no .estado das nossas luzes toda a clareza era mister
este respeito é só porque uma lei não pôde ser de- e proveitosa.
rogada se não por outra, E' indubitavelmente da essencia do governo re-

Quando o povo nos elegeu, foi por ventura com presentativo, que a nação não tenha outros procu
outro fim que nào fosse o de advogarmos os seus radores seniío os seus deputados, mas somos nós
interesses e promovermos não só o bem geral da tão adiantados nesta complicada organisação social,
naçãotEomo o particular de cada uma das provin- que de repente descubramos todas as consequencias,
cias '.~mguem o d~á. Se este é pois o fim para que que dimanão dos seus principios cardeaes e mesmo
nos aJuntamos aquI e se este fim pelo acto mesmo sejamos perfeitamente senhores destes principios!
da eleição o povo deu a conhecer, como se póde Eu creio que não, um Sr. deputado peDsa dh'ersa
jámais presumir que alIes passem ainda a eleger mente; somos os brazileiros engenhosos. somos
procuradores para o conselho' Já nos teremos perspicazes, temos talentos, mas que ténhamos che
esquecido de que o decreto que creou o tal conselho gado á peneicão argumentativa em materias tão
f~i com di1ficu1dade obedecido em algumas provin- novas para nós: é o que duvido.
Clas e em outras nunca executado 1 Accresce sobre E' certo que nas províncias os homens illustrados
tudo que actos desta natureza como são os de conhecem o que é constituiçào e seu respectivo go
eleição, o povo só os pôde fazer J!Or virtude de uma vemo e não lhes escapão as suas consequencias.
lei; dizendo-se mui claramente fica revogado o de- mas a mór parte do povo não me parece estar nestl'
ereto, que mandou crear oconselho de procuradores caso; não cuido que da idéa primeira e fundamen
.de provincias como é de esperar que o povo passe tal de 11m systema possão elles deduzir corrente
aelege-Ios'l Se elegerem sem lei que os autorise, mente todos os corol1arios; e por isso conservaria
então achão-se em um estado anarchico e para um em o 3° art., que sendo verdade, podesse embora
estado tal sào outros os remedios. Eis portanto as parecer superfluidade aos illustrados, não o será
razões, em que me fundo para que o artigo seja para a massa do povo. Quanto ao 4° art. parece.-me
supprimido. essencial a declaração de responsabilidade não por-

que seja precisa lei que a decrete: ainda sem ella é
O SR. FERN.\NDES PINHEIRO: - Sobre o art. 3" só da essencia da execução a sugeição a responder

tenho um reparo de redaccão ; parecia dever antes pelo executado.
.tomar o lugar do art. 2D, porque é propriamente a A execução suppõe regra por onde se ella rege e á
razão legal da· abolição do conselho dos procurado- alguem deve competir o conhecimento se obser
res de que trata o art. 1.° vou-se ou não a regra. A responsabilidade sempre

Sobre o art. 4° sou de contrario parecer á dou- existi0 em todos os governos, a differenca é que nos
trina da clausula - os quaes serão responsaveis absolutos responde-se ao que abrange em si a
pelos· conselhos que derem. - Confesso, Sr. presi- nacão inteira, porque nesses governos o monarcha
dente, que sem responsabilidade não existe garan-é s6 quem existe, a nação é nada; e nos constitucio
tia para a })ropriedade, liberdade e segurança do naes responde-se á nação; não o chefe nominal do
cidadão. Mfrabeau, que tinha mtas profundas, dizia poder executivo, porque é inviolavel, visto que a
que.:jámais uma nação será livre, se a jerarchia verdadeira execução está no ministerio, mas os seus
~cial não fôr comprehendida na responsabilidade, agentes. Embora porém não seja indispensavel a
a .ex.l?ep~o do che~e, porque .a inviolabilidade do declaracão da responsabilidade dos ministros de
pnnclpe e necessana para.a paz publica; mas de- estado.'é todavia util que se elIa declare, attento o
ereta-se já essa responsabilidade sem determinar-se estado de suspeita e desconfiança, em que se acha o
a esphera e os ·limites della. o modo e o tribu- Brazil e a acanhada illustração da grande massa

.nal em que se deve fazer etrectiva, é decretar uma nacional. Nem iIIiporta que não tendo nós ainda lei
cousa extemporanea; além de que, concordo que sobre a responsabilidade pareça ocioso o puro ~~
os secretarios de estado sejão responsaveis pelo que eretamento, uma cousa é decretar a responsabih-



sEssl0 EM 10:, DE JUNHO DE '1823

« ElIEXDll.

« EMENlU.

(( Art. 4.° Em quanto a assembléa não legislar
sobre a existencia . ou não existencia de um conse
lho privado do Imperador, serão tão sómente con
selheiros de estado os ministros e secretarios de
estado. Paço da assemblêa, em 10 de Junho de 1823.
- O deputado, Marlim Francisro Ribeiro de An
drada.»

O SR. Souu. MELLO: - Eu tambem voto pelo
art. 4° mas queria que a clausula -.da responsabili
dade estivesse expressa por outro modo; em ,ez de
se dizer que os ministros de estado serão responsa
veis pelos conselhos que derem, quizera q;ue se de
clarasse que o erão pela execução; e por ISSO offe-
reÇo a seguinte .' -

« Os' quaes serão responsaveis na parte executiva,
e de agencia offensiva--Sou.::a Mello.» .

O SR. HENRIQUES DE RESEXIlE:':"" Os povos não
querem que facamos cuusas ociosas,. ou que nos oc
cupemos com brincos de crianças. Voto pela sup
pressão das palavras -os quaesserão responsaveis
pelos conselhos que derem; -porque os conse
lhe~ros, por este art. 4°, são interinamente os mes
mos ministros de estado, os·qu..aes já são responsa
veis nas materias,de execucã(),e para isso nenhuma
ordem (m decreto :do' Imperador é exequivel, não
sendo referendado pelo. 'ministro competente.

O conselho no presente-caso é o'ministerio mes
mo; não são duas 'cpu.sas distinctas; o ministerio
aconselha nas conferenCias miilist~riaes; o que ap
parecem são execiIções, é não os co~selhos; e por
isso não se póde formar corpo de deheto, nem base
sobre que se possa exigir responsabilidade.

dade e' outra marcar o modo da sua effectividade. i fazendo '!e' agente~ particulares. Vote ainda pela
Quanto ao que diz o nobre deputado o Sr. Rocha suppressao do artigo." ,
Franco que o artig? pecca con~-o que se vê, :{loisI O S!t. ACCIOLI: """:'As ~s qu~ deu o illustre
sendo os conselheJl'()$ dos tribunaes c?nse~e~s preopmanle autor do proJecfC acho,que servem para
privados por 8:cons~lharem sobre .materlas prlvaü-I esclarecer a materia, por quanto aboli~do-se o Con
vas, nem por ISSO 5aaresp?nSaVels e nem mesmo i selho dos procuradores gemes, poderIa causar al
o devem ser pois não haverIa quem aconselhasse \) gum resentimento ás provincias persuààiàas àe que
que entenuesse; se devesse respon~er pelo .que ficavão na côrte sem agentes, e seni ter quein por
aconselha; respondo que o~ conselheIrOs de ~u- elIas requeresse' o que lhes fOsse a bem; ora o
naes não são c~mselheiro~ pr~vados; ha grande dlffe- art. 3° lhes declara quem fica encarregado dos seus
rença entre prIvado e pnvaUYo. negocios; logo voto para que passe.. Quanto mais

O conselho privado fúrma como. um corpo, e. é que eu sempre julguei muito acertado o caminho
occupado e~ aconselhar em matenas geraes de lD- que seguirão os legisladores antigos quando davão
teresse publico. _ ., as razões de suas disposições; porque os povos

Se devem ou pao ser responsaYe~s, crelO e~ que então convencidos da justiça com que se lhes decre
sim; mas não ~ este.y lu~ar p~oprlO para dlSCU~- trava, cumprião de melhor grado as suas deter
são desta dOl1trUl~. ~~o seI p?r~~, nem posso a~l- minações principalmente em crises perigosas. Voto
vinhar, se a constltu~çaO admlltlra este corp~, pode pois que passe o artigo. ..
ser que julgue suffi.clente o conselho de IDlnIStroS; Voto igualmente que passe o art. 4° porque falIa
succeda o que succeder, quem aconselhar o mo- na responsabilidade a que ficão sugeitos os mi
narcha e por seus conselhos causar dolosamen.te o nistros de estado pelos conselhos que derem; é
mal nacional, deverá responder, segundo mmha muito util·dar aos povos idéas de que a assembléa
o pinião. vai a pôr em effect.ividade a responsabilidade dos

O SR. fuXRIQUES DE RESEXDE :-Eu "oto pela ministros de estado} e oxalá que nós já podesse
suppressão do art. 3° pelas razões seguintes: .este mos pôl-a eI!! pratIca. Portanto voto a favor de
project.o tem por fim derogar O decreto de 16 de ambos os artIgos.
Fe,'ereiro de 1822 que creou o conselho dos pro- O SR. RIBEIRO DE AXDRADA mostrando quaes ti
curadores; ist.o feito, Sr. presidente', não púde cn- nhão sido os fins que o governo tivera em vista
trar em cabeca a nenhuma pro"incia mandar mais qnando decretou o conselho de procuradores, e qual
procuradores' para este fim, e vem portanto a ser era o espirito do projecto, conduio que o art. 4°
ocioso este artigo. não deviasersupprimido, masqueprecisavaseralte-

Agora se este artigo se entende dos procuradores rado; e para isso otrereceu a seguinte
que se nomeão para fins particulares, como são os
procuradores das camaras, que requerem na corte
o que lhe diz respeito, ist.o é impraticavel~ porque
jámais se lhes poderá negar este direito.

E' yerdade o que disse ha pouc.o um nobre de
putado quando referio, que appareceu em Portugal
Manoel Caetano Soares, figurado procurador da ca
mara e povo da villa do Recife, requerendo cousas
em contradiccão com o que requerião os deputados;
mas perguntópodia prevalecer a pretenção de 11m
procurador da camara contra o voto dos deputados
da provinda?

Não de certo.
Nada portanto importa que as camaras tenMo

procuradores para objectos particulares. Isto não
é- o objecto, do presente projecto, que só se limita
ao conselho de procuradores. Voto pois pela sup-
pressão do ar!. 3.°. .

O SR. ANDRADA' MACI/ADO mostrou que se não
tratava dos procuradores das camaras; que estas
podiã.o sem duvida nomeaI-os, e por elles tratar dos
seus negocios; direito este que tinha o mais in
significante municipio; mas~ que neste lugar só
mente se fallava dos procuradores de provincia,
que não podião ser outros senão os deputados.

O SR. lfENRIQUES DE HESE:VDE: - Eu s6 fallei nos
procuradores das' camaras porque um nobre depu
tado aqui os trouxe a terreiro. Se este artigo se
entende de materias geraes e de legislação, está
claro gue os deputados são os unicos procuradore's:

Se e 'de negocios particulares e per.tencentesao
governo, tem as camaras direito de inandar -seus
procuradores: porque o nosso j~ramento liga-nos
a fazer a constItuição e as reformas urgentes, e não
nos obriga a tratarmos com o executivo e com o
minÍsterio em cousas de execução e administração,
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Como l'óde o mioisterio respon{ler a dous diver
sos respeitos por um mesmo objecto t

lã disse, os actos do .g?verno são refere~dados
com a assignatura do muustro, sem a qual nao tem
etreito, e por isso são já responsaveis. A clausula
é ociosa; voto pela suppressao della.

O SR. ANDiUD... MACHADO respondeu que nem
sempre era assim; que muitas vezes havia um con
selho de estado separado do conselho de ministros,
e que tambem aquelle na sua opinião devia ser res
ponsavel; que em algumas nações se tinha jlllgado
util a creação daquelle conselho; mas que estlr
questão era fóra da ordem.

O S1\. fuNRIQUES DE RESE:'lDE: - Diz o illustre
preopinante que em ~uit~s nações ha esse con~e
lho privado; mas nao di~ que esse conselho e o
ministerio, o que era preCiso para que o acaso fosse
o mesmo.

Aqui os conselheiros são. os ministros de es
tado, que já são responsa~els pelos actos do go
verno, (' não fazem corpo a parte como conselho.

Lã para esse 'tempo em que di~ o nobre deputado
que se tratará desse conselho pnvado, tratar-se-ha
tambem da responsabilidade delle; mas agora res
ponderem como ministros e como conselheiros pelo
mesmo facto, que só tem etrcctividade vindo delles
como minh;lros. e por etles referendados como laes,
não entendo. Torno a votar pela suppressão.

Juhrou-se a materia sufficientamente discutida; e
propõ~ o. Sr. presidente: l°, ~e o art. 3° devia ser
suppriwldo, e vencl.lu-~o !Iue :SIm; 2°, s~ tambem o
art. 4° devia ser supprumdo) e vencou-se Igualmente
que sim. .

Disse então o Sr. presidente que passava a pro
por as emendas pela sua ordem; mas os Sr:>. Ro
cha Franco e Ribeiro de Andrada pedirão licença
para retirarem as suas. - Foi-lhes concedida.

Propoz portanto a do Sr. Souza Mello: e foi
regeitada.

Perguntou então o Sr. presidente se a assembléa
julgava concluida a 2- discussão? Resolveu·se que
sim. Perguntou mais se passava á 3- discussão 'l
Resolveu-se que sim.

Passou-se ao segundo objecto da ordem do dia, e
entrou em discussão o capo 3° do regimento que
trata dos secretarios novamente redigido pela res
pectiva commissão. (vid. sessão de4 do corrente).

O art. 9°, que é o lodo dito capo 3<>, foi approvado;
e igualmente o forão os arts. 10, 11 e 12.
. Principiava a discutir-se o art. ~3, quando o
Sr. presidente declaro~ que estava .Incommod8:do,
por cujo motivo se retrrava ; e conVldo~ o Sr. vICe
presidente' a tomar () seu assento. ASSIm se fez e
continuou a discussão.

O SR. HENRIQUES DE RESENDE:-Sr. presidente,
eu approvo esta igualdade q~e ha aquj. entre ~6s ;
mas tenho muitas vezes OUVido repetir - pnmlls
inter pares-e ép?r isso que.o primeiro secreta
rio occupa a cadeIra depreSldente quando este
falta e o vice-presidente.

Portanto eu quizera que os dous primeiros ~e
cretarios fossem receb.er o Imperador quando vier
a assembléa; e os dous segundos fossem receber o
})t'incipe regente, a, regenda, ou outras pesso~s.

E' uma pequena di~erença; mas. como tem<?s felto
essa ditrerenca, acho bom que a haJa no recebImento
do Imperadór. Proponho para esse fim a seguinte

« EME~DA.

« Os dous secretarios mais antigos irão receber
S. M. I. quando vier á assembléa, e os mais mo
dernos ó principe regente, a regencia, e as mais
pessoas.-o deputado, Henriques de Re..~ende. »-Foi
apoiada.

Suscitou-se então a questão se os artigo:; do re
gimento ficaYão. logo decididos definitivamente. ou
se era precisa a 3a discussãO, como em geral para
tod.os os projectos.

Alguns Srs. deputados sustentarão que a assem
bléa estava na intclligencia que ficavão logo de uma
vez approyados ; outros declararão que nunca hou
vera decisão a este respeito.

O SR. COST.\ ÁGGL\ll: - Sr. presidente, a tletcr
minacão do regimento, que prescreve tres dis
cussõês para ser :;anccionado qualquer projectu de
lei, não pôde, á meu ver, ter lugar sobre o venci
mento e approvação dos artigos do mesmo regi
meDlo, não só por não militar neste caso a mes
m~ razão que o:; illustres membros, que o redigirilo
tivemo em vista, quando aquillo determinarão; mas
principjllmentc porque de outra fórma não seria tão
cedo sanl(cionado o nosso regimento, se em verdade
os seus artigos podessem ser sómente approvados
na 3- discussão, o que nos le"aria muito tempo
pela sua exlensão : accresce á isto que a experiencia
nos tem já feito ver a necessidade que teJI!o:; de uma
regra certa e invariavel, pela qual se gwem e go
vernem os Srs. deputados, sem o qUl~ perdert'mos
de certo muito temp'0, como algumas vezes nos tem
acontecido, duvidando alguns honrados membros do
que O mesmo reb';mellto determina, ou enlendendo-o
uns de uma maneira, e outros.de ditTerente fôrma,
por não ler sido ainda sa~cc!?nad~ e .approvado;

Eu creio que este negoclO Ja aqUI fOI (>xPOSlo li
considerarão da assembléa. o que melhor podl'rá
constar dá leitura das 8ctas; é verdade porém que
me não lembra de ter havido uma decisão formal,
por votação, iÍ este r('~peito; lJ.las i~to por mo~o
alcrum nos pôde obstar; antes e mms uma razao
dC~'ermos decidir esta ntateria, quI' em verdade é
de alguma monta, porque' della pôde dep~nd~r o
aproveitame!lto do tempo, cortando-se questoes. ~nu
teis; e por ISSO sou de parecer quI' desde Jll. se
tome llllla decisão formal,i na certeza de que ,"ola
rei para que haja sômente uma discussão. sobre a
doutrina do regimento, sendo os seus artIgos, de
pois de discutidos sumcit:lnt~mente, appro,"ados de
finitivamente para nos se\rnrem de regra certa, em
quanto outra cousa não tôr determinada.

Propuz o Sr. Vice-pre~del}te como melhor con
sultar as actas a este r spelto; o Sr. França se
propôz ao referido exan e; mas requereu pouco
depois que se deferisse ai con~ulta das aclas at~ á
sessão seguinte por lev!lt. mwlo tempo aquella m
dagação. Assim se deC1l~lU.

O SR. LOPES GÁl'IIA: -,'- Eu peço a palavra. O mi
nistro e secretario de efàtado dos negocios do im
perio me acaba de com1uunicar para ser pl"esente a
esta assembléa que S. ~\~ ..o Imperador recebera a
ratificacão da fausta not,lCia, que hontem mandou
participar á este au~ust~ congresso, da prisão do
general Madeira na tlah:\'a, e da entrada da esqua
dra do Imperio naquellf; porto,

Foi applaudido o anDluncio comalta~ acclama
cões da assembléae d(1 povo das galerJ8s.
• Findo o applauso de(~larou'o Sr. vice-presidente-

. ~
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que continuava a discussão; mas pediu a palavra,
e disse

O SR. ACCIOLl:'- Sr. presidente : a preocupa
cão dos nossos animos pela enchente de prazer,que
á assembléa acaba de manifestar por' tão fausta
noticia, embarga de certo modo o uso da razão; e
nos inhabilita para vermos e decidirmos com espi'"
rito tranquillo as materias que se offerecem. Re
queiro pois que se suspendão já os trabalhos. ~~
hoje, no que ha pequena perda de tempo, pOIsJa
passa de uma hora. , .

O SR. COSTA AGUIAR: - Sr. presidente: oppo-'
nho-me ao requerimento do Sr. Accioli; porque
não posso, nem dévo convir em que se su~pend.a
a sessão pelo motivo que allega de estarem osallI
mos agitados com á feliz'noticia, que á esta assem
bléa foi communicada por S. M. o Imperador.
Confesso que nos deve ser em verdade da maior
satisfaccão e prazer possivel o ver-mos os nossos

, irmãos -livres do tyranno e malvado jugo lusitano;
mas por outra parte é tambem dever ~osso () le

'vantarmos a sessão no tempo determmado para
isto, e jám?-is por qualquer outra causa, por. mais
satisfactoria que possa ser; e declaro' desde Ja, que
me considero com todo o sangue frio para a con·
tinuacão dos nossos trabalhos, não obstante os
justos sentimentos de alegria, de que est~!l._pos
suido -pela cessação dos males que Opprl!~llaO a
desD'racada Bahia; bem como me conserval'la tam
ben'f rêsignado, se desgraçadamente recebessemos
alD'uma noticia desfavoravel, o que a Providencia
p~..a sempre aparte de nós.
, O SI'. vice-presidente chamou. a attenção da as
sembléa sobre a proposta ,do Sr. Accio.1i; e se~do
esta apoiada, poz-se á votação, e convelO. a mal?
ria da 'assembléa em que se levantasse lmmedla
tamente él' sessão.

O Sr. vice-presidente assignou para ordem do
dia: l°, a 3' discussão sobre o proj ecto da abo
licão do conselho dos procuradores geraes '; 2°, ar
tigos do regimento; 3°, segundas leituras de pro
jectos.

Levantou-se a sessão depqis de 1 hora da tarde.
José Ricardo da Costa Aguia1' de Andmda, se

cretario.

RESOLUÇÕES DA ASSE1\1BLÉA

PARA JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA

« lllm. e Exm. Sr.;- Aassembléa 'geral cons
tituinte e legislativa do imperio do Brazil ordena
que a camara d~ cidade~Ie Portd-Alegré~emett~
o diploma do deputad~ a .mesma assemblea Jose
Feliciano Fernandes PIllheITo,para ser' guardado
no seu archivo. O que V. Ex. levará ao conheci
mento' de 8. M. L ,

« Deus guarde a V.Ex. Paço da assémbléa em
10 de Junho de 1823.,-"José Joaquim Carneiro de
Campos.» •

Sessão em 1 ~ de Junho de 1823
VICE-PRESIDENCIA ,·DO. ,SR. CAlrIARA,

Retinidos os 8rs; deputados pelas;10 'horas da
manhã fez-se a chamada e acharão-sepreserites 53,
fal~ndo por !'fiotivo de 'molestia. os''Srs. ",Andrada,
e SIlva, 'PereIra da Cunha, Gama, XaVIer de Carva
lho, e Ferreira Nobre.

. O, SR.' VIGE-PltESIDENTEdecla~ou aberta a sessão ;ê~
hda a acta'da·antecedente, fOlapprovada.;;I,\il

OSr; FRANÇA: -Satisfazendo aoquehontemtiiij~
'encarregou aassembléasobre oexamedâs a(\tils'~l
digo, que snpposto não encontrasse nestas"decisã6~
directa. ácerca da approvação definitiya ~osartigílSil
do regImento, conhece-se comtudo, IndIrcctamelÍ.:.'~

te, ter-sj;) vencido, que elies ficavão logo approva;;:
dos, sem dependencia de outra ;discussão..,>;~

Foi istotGmado em c~nsideração pela assembié~
e afinal propoz o Sr. vIce-presidente, se os artigo~

do regimento, já vencidos, devião observar-se 'seni1
dependeucia da 3" discussão; e decidio-se que siJil;;
bastando por isso uma só discussão, por não te~
lugar relativamente ao regimento o que estava,eB
tabelecido a respeito de qualquer outro projeclíl!:

O SR: SECRETARIO CARNEIRO DE C.UIPOS leu ose5
guinte ot'ficia do ministro de estado dos negocios dó
imperio: '

« Ilim. e Exm.Sr;-S. 1\1. o Imperador, iri~~
teirado do estado em que se acha a fabrica deferról;
de Ipanema, pelo omcio que á sua imperial pre5;'
sença fez subir Rufino José Felizardo e Costa,eln{
que,como admnistrador interino da mesma, dá cirB;
cumstanciada conta de todos os artigos que lhe"
dizem respeito, e pede providencias, para qUê
aquelle estabelecimento obtenha o melhoramento dê
que é susceptivel. Houve por bem, por portaria,4e,
3 do corrente, recommendar ao governo da proViu?
éia de S. Paulo, o maior disvello nas prol'ÍdenciáSl
de que se faz credor aquelle estabelecimento, m\j~
prosperidade muito deveutilisar a este imperio eIif!
geral, e aquella provincia em particular. ,"I!!

c( Como, porém, entre as medidas que o ditoad~
ministrado r requer, se aponta, a de isenção de di;'!
reitos objecto privativo da assombléa geral conpti'~
tuintee e législativa; manda o mesmo senhor'''~e?;
metter a V. Ex. a copia inclusa do artigo respe~f:
tivo, extrahido do mencionado oflicio, para que seq'!
do levado ao conhecimento da assembléa geral,.s~!
lhe dê o valor que merecer. Deus guarde a V. Ex:!
Paço, em6 de Junho de 1823.-José Bonifacio,d~;i

A.ndmda e Silva. Sr. José Joaquim Carneiroile;;
Campos. » "i]'

COPIA DO ARTIGO DO OFFICIO DE RUFINO JosÉ FELIZARÍJÔ,
ECOSTA,- ADMINISTRADOR INTERINO DA FABRICA "DÉ.
FERRO DE IPANElIL-I., DA DATA DE 25 DE ~IARCOiDE
1823. ' "('0
(( Para facilitar a exportacão do ferro, assim enj

barra como fundido apontouY. Ex. na sua memori~;
sobre o melhoramento da fabrica, entre outras me;:
didas providentes a de pedir-se a S. 1\1. L a isenéâo
de direitos nos portos-seccos dos productos da,tâtl
brica, que forem para as provincias circumvi~A
nhas. ' "ii;'

(( Agora, Exrn. Sr." parece ser tempo de conçederj
esta graça ,ao estabelecimento de Ipanema, vist~;

que os seus,generos soffrem a maior estagnação;~.

·Ficouaassembléa inteirada; e foi tudo,remettidq'
á commissão de industria e' fazenda., " ',,;

O SR. RIBEIRO, DE ANDRADA :-Parece-me conve-:'
niente que para melhor instruccão da commissãOI;i
se e~ijado governo, um oflieio -de Agosto oU Sà?~
tembro de 1821,que o ~overno de S.Paulo lhedi~z
rigio sobre ~. mesmo objectode isencão de; direi10sj
dos productos d'aquella" fabrjca. - , ,i::

O SR. ANDRADA MACHADO ~-Acho jl.!sto;· é ,úrni{
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documento inst~uctivo que de~ ser presente á Ique determinarão a convocacào daquelle conselho
commissão. \ . e lJU.e ficando só por conselhêiros do Imperador, ~

O SR.. NOG~ DA G.uu.: - Tambem me parece mInIstros de.estado, estes serião responsaveis na
a.proposito, pedir-se a intrega d? ?fficio do admi- fórma da leI.
nistrador, para se formar algum Jwzo sobre o esta- OSR. ANDRADA MAcH..wo: - No caso que suppri-
do actual. da fabrica, . . . _ _ mão Os artigos, ~ qu.e ~so poderá ter lugar; mas

Eu creiO que ..n_o "tempo em que ser~l .. 11~ ~h.e- depende de üma lndlc::.ç;::.~ ?o~a.. .Aõcr:l o que me
souro, se expedrrao ordens para as provmcI~ de pa~ce qu.e deve faze~-se. e Ir pondo~os.artigos á vo
S. Paulo e.Minas-G~ra~s, afim de que nos regIStros taçao; pOIS se elles na~ forem suppnulldos não tem
passasse lIvre de dIreItos, tudo quanto fosse da fa- lugar o que lembra o illustre preopinante.
brica de Sor~caba;' co~tudo, certeza não tenh?; O SR. CARNEIRO DE CAMPOS:-Eu tambem não fal
portanto, serIa b?~ pedIr ao thesouro esses papeIs, lei senão para o caso da suppressão. Aqui todos tem
para que a cO~Imssao possa dar o seu parecer, com concordado que aquella materia só serve de instruir
todo o conheCImento de causa. os povos das razões da ~abolicào do conselho lem-

Leu mais outro officio do mesmo ministro, conce- brando-lhes que elIes nào devem ter agora ~utros
bido nos termos seguintes: procuradores que não sejão os seus deputados; ora,
. «llIm. e Ex. Sr.-Manda S. M. o Imperadorremet- i~~o eu que!eria que ant~s se .puzes~e no prin

ter a V. Ex.. a consulta e mais Pílpeis inclusos. re- cnpo, e por 15S0 o propuz a conslderaçao da assem
lativos a Antonio Machado de Carvalho, para serem blea. .
levados á respectiva commissão da assembléa geral O SR. COSTA AGl"lAR : -Sr. presidente, levanto
constituinte e legislati~a, a quem se achão aflectas me p'ara.fall~ sobre a ordem, porque observo que
as pretencões do supplIcante. Deus guarde a V. Ex. se vae divergmdo da questão; o que pretende o il
Paco. em7 de Junho de 1823.-José Bonifacio de lustre preopinanle o Sr. Carneiro de Campos é,
Andrada e Sil·va. Sr. José Joaquim Carneiro de que passe a doutrina não como artigo, mas sim
Campos. » como raz~o da lei, e que esta seja collocada em lu-

Ficou a assembléa inteirada; e determinou-se gar proprlO, formando como. um_preaJ;nbulq. con
qne fosse tudo remettido á commissão de fa- forme o estylo da nossa leglslaçao ate aqUI obser-
zenda. vado; ma~ esta pretenção, por ora é fó~a da ordem.

O S ,\, . •-C .. t i r la- porque na.o (ralamos agora desta questao, qUf> a seu
.- R.. LEN':AR. orno Vlerao es es pap: s e x tempo sera discutida competenlemente; e até mes-

tlVOS ao r.equerullent? d_o Sr. Machado, peço V.~ ~ mo porque. emquanlo outra cou;:a se não resol
que conVIde a ~omllll~sao para

0
dar q.uanto n~n:ele_ ver em contrario. del'e subsistir o que se determina

seu parece~. E:;~e .homem 8:lIe"a servIços m d; .~ de no art. 49 do regimento, que expressamente ordena
vantes, esta des,,~<lcado, e e pretendente ha aIs que cada proposta contenha :::implesmente a enun-
sete annos. (Apo~aào.) .. ciação da vontade legislativa sem preambulos. nem

O SR. ~.lBEIRO DE AN?R.-I.DA: -A comllllSt>ao de razões; portanlo. tudo quanto não seja falIar sobre
fazenda nll:0 se tem de~culdado de dar o seu .parece!. a. materia dos artigos do proj{'cto, que está em
estes papeIS. que chega0 agora, por ella forao pedI- dIscussão, para afinal ser ou não approvado e sanc
dos. Não se esquece de seus deveres; logo que lhe cionado, é falIar conlra a ordf'm, e perder tempo.
fôr possivel, hade apresentar o seu pareceI' Em ,'ista do ponderado, permitia-me Y. Ex. o

Em consequencia do que di~se o Sr. Ribeiro de l~m.brar. que me pa~ece m~is conforme. que. nos
Andrada julgou-se que não tmha lugar o que re- hnlltemos sómente a questao actual; e depOIS de
querera ~ Sr. Alencar. sanccionaào o projecto, {)oder-se-ha f'ntão tratar do

OSR. RODRIGUES DE CAR.VALHO: -Eu peço a pa- que lembra o Sr. Carnelr~ de Ca~pos, apresen.
lana. O ilIustre deputado o SI', Maia offereceu uns sentando elIe a sua moçao na forma do regI·
apontamentos para a proclamação deste congresso mento. . _
aos povos do imperio ; ha muito que se ordenou que O SR. FERNANDES PINHEIRO: -A proposlçaO do
estes apontamentos fo~sem remett~dos á commissão art. l° firma-se em razão e ~r~ito ; . porque os.cha
de constituicão mas amda não forao, apezar de se mados procuradores de provlDcIa, nao erao maIS do
ter declarado ~rgenfe a materia. Requeiro, pois a qufJ uma l~ve sOlllb!a e um ar~emedo ~esta assem
V. Ex. que se fa~a a remessa quanto antes. para po- blea; porem, deP?ls. da sua mslalI~çao e. no ~ys
der a commissão desempenhar o seu dever. tema adoptado, nos e que somos hOJe verdade~ros

O SR. SECRETARIO FRANCA: - E' necessario que representantes dos poves, porta!!to. de:e .c~hlr ~
os Srs. das commissões desionem <> seu relator para desapparec~r esse .conselho, .cuJa mstItUlçao fOI
o secretario se saber entender: aliás tudo é con- apenas medIdas. de Clrcum~tanc!as.
f _. . Tambem apolO o art. 2°, e nao acho peso nos ar-
usao. . . . gumehtos com que o tem combatidu alguns dos il-

Resolveu-se que aSSIm se fizesse; e o ~r.. An- lustres membros, que me precederão a falIar, por
drada.: M;a~hado declarou, ~e.o da commlssao de quanto noto aqui expressões genero:.as e lisongeiras
constltUlçao era o Sr. AraUJO Lima. . para aquelIes que bem servirão e merecerão da na-

Passou-se á ordem do dia; e entrou-se na 3a dls- cão, pois que uma só palavra de reconhecimento
cussão do project~ ~a abolição do conselho d~ pr~- êm nome da patria, equivale bem as corôas de fouro
curadores, ,que fOI hdo com as emendas que tmhao e de carvalho, com que na Grecia e Roma premia·
sido apoiadas, e se achavão sobre a mesa. vão os heróes; em verdade, que seria para mim o

OSR. CARNEIRO DE .CAMPOS: - Parecia-me que a melhor gaIardã?, ~nvestido. aliás de fu~cções mais
mataria do 3° e 40 artigos, podia set;ir de pream-. al;lgustas, e satIsfeIto voltana n~ out:o dIa a confun
bulo a esta lei, e não entrar como artIgo delIa, mas drr-me na mas.sa dos meus concldadaos. .
como razão. FalIarão maIS alguns Srs. deputados: e Julgando-

Fazia-se! vêr, que já n.ão existião os motivos se afinal a materia discutida, propoz o Sr. vice-
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presidente á TOtaçãO do artigo l°, e foi appro
vado.

Propoz o art. 2". e foi approvado com a mudança
das palavras-estivemo nesta honrosa commissão
para as seguintes: - dignamente desempenharão
esta commissão.

Propoz o art. 3° e foi approvado tal qual estava
redigido; sendo regeitada a suppressão deUe que
tinha sido apoiada na sessão anterior.

Propoz finalmente o art. 4°, e depois de algumas
breves observacões, e de ser regeitada a suppressão
deUe que também se vencera na sessão antecedente,
foi approvado no contexto seguinte:

« Emquanto a constituição não decretar a eris
teneia de um conaelho do Imperador são tão só
mente conselheiros de Estado, os ministros e se
cretarios de Estado, os quaes serão responsaveis na
fórma da lei.

Perguntou então () Sr. vice-presidente se a assem
bléa sanccionava o projecto com as alterações ap
provadas salva a redacção; e resolveu-se que
sim.

Passou-se a 2a parte da ordem do dia que era
a discussão do regimento no capitulo 3°, que ficara
interrompida na sessão antecedente, e foi lido o
art. 13 com a emenda do Sr. Henriques de Re
zende.

Depois de breve discussão foi approvado nos ler
mos seguintes :

A cargo dos dous 1.°· secretarios fica acompanhar
o Imperador quando vier á assembléa, e dos dous
ultimos acomp~har o principe regente, a regen~

eia, ete.
O art. 14 foi approvado com a mudança da palavra

_antiguidades-para-graduações. .
O art. 15 foi approvado como materia já ven

cida.
Seguio-se o capitulo das formalidades que se hão

de guardar na assembléa-que era o 5° do projecto,
mas que passou a 4° pela suppressão do que tratava
do thesoureil'o da assembléa. O Sr.. secretario Costa
Aguiar leu o art. 19, que é o l° doireferido capitulo,
e do teor seguinte:

« Art. 19. No topo da sala das sessões estará o
tbrono imperial, e no {'âmeiro degráoá direita es
tará a cadeira do preSIdente da assembléa, quando
• Imperador vier assistir.

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Já se decidio aqui
que era necessario separar neste capitulo o que per
tencia ás sessões ordinarias do que era s6 proprio
das extraordinarias, em que temos de receber S.
M. 1., o principe regente, ou a regeneia. Eu lembro
que isto já está vencido; mas podemos ir tratando
de cada um dos artigos em particular.

O SR. COSTA AGUIAR :-Sr. presidente; O que
diz o nobre preopinante, o Sr. Carneiro de Campos,
foi em verdade assim decidido; por quanto ponde
rando-se em sessão de 3 'do corrente que este capi
tulo s6 tinha sido approvado provisoriamente para o
dia da instalIacão da assembléa, porque ocaso urgia,
foi por isso exposto novamente á discussão, e então
.se vence0 que fosse dividido em duas sessões ou
partes, uma que tratasse do que fosse relativo ás
formalidades das nossas sessões ordinarias, e outra
das extraordinarias; principiando-se primeiro por
aquellas, e depois por estas; e por haver dado a hora

nã!> poude progredir a diSCUSsão,iO que agora tem
lugar. .

Quanto _porém á materia do ar~go eRa é por sua
natureza tão clara, que me parece não dever soffrer
alte~ção. por se h:.-,er já dito Ó que parece0 con
TenI~nte, PIando..d: ~sto se trat~ na sessão prepa
ratona de 30 de Abnl passado;, e por isso voto que
passe o art. tal qual está redigido.

O SR.' B'~1!.io DE S.\:\-ro A3UR9 :-Eu creio que
este artIgO Ja passou, quando trnt.ímos das forma
lidades com que devia ser recebido S. ~l. o Impe
radllr; e então se decidio qual era o lugar da cadeira
do Sr. presidente.
'. O S~. C.UL.~EIRO DE C-.ux:pos:-Este artigo já se
disC';1tlO e a!lprovo~; m~ foi sómente para nos
servIr de regra n!l dIa da mstallação, por ser indis
pensavel determmar antes d' aquelle dia o ceremo
Dial que se havia de praticar: mas logo se declarou
que as decisões emo só provisorias, e que deveria
este capitulo ser de novo discutido com todos os
mais do regimento, para a sua definitiva approvacão.
(Apoiado.) •

O SR. Dus:-A cadeira do Sr. presidente deve
estar no mesmo plano em que estiver a do Imperador.
Por ora que se está tratando do pacto social quando
o presidente faUa neste lugar ao Imperador, pare
ce-me que nada mais é do que um homem fallando
a outro homem: Será diverso o meu parecer quando
o Imperador tIver aceitado a constituicão: f'ntão
cumpre trata-lo como imperante e chefê reconhe:'
cido da nação.

O SR. ANDRADA MACH.~DO :-Não posso deixar de
dizer que isto é anti-constitucional. OImperador
como D. Pedro d' A1cantara é homem, mas com~
Imperador é um ente metaphisico, é uma autori
dade reconhecida, ainda antes de n6s sermos reco
nhecidos representantes da nacão; se eUf'. o não
fosse não tinha poder de nos cônvocar; isto é des
truir-nos a n6s mesmos.

O SR. HENRIQUES DE RESENDE :-Sr. presidente.
N~o ~ para aqui e~t~ questão. E' indispensavel a
prlOrId~de da elelçao do Imperador; mas não se
trat~ dIS~O, nem se elle e a assemblea são. iguaes.

E por ISSO que eu peço a ordem; pOIS ainda
quando se trat~s.se dessa materia, que nào é deste
luga~ e se deCIdIsse, nunca se podia entender do
preSidente que não é a assembléa. O presidente é
s6 primus in.ter pares e não p6de só por si fiO"urar
pela assembléa inteira. I:>

Acho portant,? mui bem de~ignado o ~ugar que
lhe marca o regImento; o maIS não é obJecto desta
discussão e quizera que se não tratasse disso, que
é fóra. da ordem.

O SR. DIAS :-Não presumo que a minha opinião
faça voto. decisivo; pretendo sómente expressar
meus sentImentos quanto está ao alcance da minha
razão: não espero beneficios, nem temo maleficios:
a n,,:da aspiro mais que á felicidade da minha
patrIa; ;para a conseguir a nenhum perigo me
poupareI.

A causa do Brazil é a minha causa: como re:"
presentante da nação heide sustentar-lhe a di
gnidade ;se elIa fôr infeliz eu serei infeliz com eUa
emquanto a minha cooperação me parecer conse:
quente.

Se porém a constituição que vamos a fazer não
me agradar por me não convencer da sua bondade
não a acceito nem assigno, e despedir-me-hei d;
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minha patria. Eatretanto na certeza que fazemos
reunidos um ceFPO moral, com entendimento e
vontade, com dirtitos e de:-reres, zelarei os direitos
deste corpo com preferencIa a outro qualquer.

Por isso vindo i) Imperador a esta assembléa no
acto da sua instalação, não é superior á nação que
se constitue c se. ;.t.~ha representada, é quando
muito um homem que falIa a outro homem. Sim,
nôs se'riamos infelizes.se a nacão inteira o não ti
.esse escolhido com prefereIÍcia para seu chefe
constitucional e é felicidade não ha.er outro em
iruaes circunstan~as,que com elle rel-alize. Prasa
aO De..... que o não illudão ou adulem; e eu seria
de vo",," le aquelle que tivesse a ousadia de o
adular fó 'e exterminado•... (A' ordent á ordent.)
Estou na'. rdem : sim. aquelle q:ue o adular será
indigno d) ser brazileiro; e Justo seria que a
exemplo do estatuario romano que prometteu fazer
do Monte A.eOlino uma estatua ao Imperador,
fosse com eBe ex.terminado; cessaria assim de nos
causar desconfianças e escandalo.

O Imperador constitucional não o é se não ac
ceitar a c~n:;tituição (o que Deus n~o _permit~a)
logo não e Imperador de facto e de melto e nos,
pelo contrario, somos de facto e de direito re
presentantes da na~o, sem poder haver contin
ge' cia.

, portanto necessario recebe-lo com aquella
dis inccão que nem menoscabe a alta preeminencia
a· e eStá destinado com preferencia a qualquer
ou o cidadão, nem tambem despoje a assembléa
da soberania e independencia de que está revestida;
ze do-se assim com primazia seus primitivos
di eitos.

ui por isso de "oto que a cadeira do Sr. presi
aente ficasse em parrallelo com a que se destinava
ao Imperador, para que constasse ao mundo in
teiro que o Brazil não é servil, e que sabendo
sustentar seus direitos tambem ha de cumprir in
dubitavelmente com os seus deveres para com os
mais, dentro dos limites da justiça.

Sim, senhores, o Brazil ha de identificar-se de
unanime accordo com o Imperador e procurar com
elle os meios da prosperidade geral; lia de ser com
elle justo, sempre coherente com os fins que se tem
proposto e superior ás tramas e aos ardis dos de
ma"'ogos que aspirão a dominar-nos dividindo-nos;
e a°nossa união será constante como baze infaIlivel
da nossa actual e futura prosperidade. .

Consiga-se isto, embora não seja por mim;
consigã-o esta augusta assembléa, ainda .que .se
risque o meu nome dos fastos da nossa hIstorIa;
alcance-se este bem e eu sou satisfeito.

O SR. ANDRAD.\ MACHADO :-Sr. presidente: se
podesse persuadir-me que. o mustre preopinan~e
entendia o que acabou de dIzer, eu lhe perguntarIa
o que é o chefe da nacão na fórma de governo que
temos adoptado; mas o·nobre deputado não entende
o que pronuncia; e assim succede a muita gente;
eu lhes perdôo.

A unica cousa que disse que tivesse ~eit~ e que
de algum modo fere o ponto da qu~s~o e. o se
guinte: pretendeu sustentar a sua oplDIao dIzendo
que nós estavamos deputados e que o ImperadC?r
não saberia se ficaria Imperador, porque dependIa
da sua aceitacão da constituição.

Devo dizer que o Imperador está reconhecido
Imperador pela mesma nacào que nos fez deputados;
e ant~s que fossemos deputados já estava acclama~o
Imperador por esta mesma nação; por eonsequencIa

a sua graduação ê anterior á nossa, tanto que usou
d~t~ exercicio sendo canal e orgão por onde se ex
pnnno a .ontade da nação, em con'oear esta au
gusta assembléa; portanto é sem duvida uma
au~ridade rec<!nhe~ida e tanto que nas nossas
legISlaturas ordinanas como uas extraordinarias ha
doe ~er ~qui ~mpre o lugar que lhe compete como
chete aa nacao.

Quanto á ôutra questão; o aceitar ou não aceitar
é uma questão extraordinaria que me não interessa;
eunão trato do que ha de ser. eu trato do que é, trato
do assento do Imperador e nada mais; tambem digo
que não basta mesmo para deixar de ser chefe da
nação o recusar-se o pacto social feito por nós,
procuradores da nação; mas é preciso saber-se uma
cousa, se o que fizerào os procuradores da nação é
conforme aos poderes que tinhão, ou se passarão os
poderes que lhes deu a nação; no 2° caso poderá
recusa-lo e apellar de nós para á nação inteira,
assim como nó:; tambem apeIlaremos para á mesma
nação no dito caso, se elIe recusar aceitar o que fi
zermos sem nos arredarmos das nossas procurações.
Isto é linguagem constitucional; o mais são con
fuzões.

Sr. presidente, não ha senão uma autoridade no
Brazil a da nação; e nós somos seus delegados
como o Imperador (apoiado) ; se o Imperador é au
toridade suprema antes de nós, se eIle só corres
ponde á nos~a collecção, como iguala-lo a um de
nôs? Isto é que é anarchia c emquanto me restar
língua e animo que nunca me ha de faltar. eu irei
denunciar ao Brazil inteiro quem são :;eus inimigos
e quem o quer inundar de sangue; mas enganão-se,
Sr. president(', o Brazil rejeita estes apostolos de
nin~lamentos e sediçào.

O SR. DIAs: - Não aeceito o perdão. que me
prodigaliza o illustre preopinante: perdão presu
põe crime, ou dilida; ora nem uma nem outra
cousa me opprimp; sou portanto muito superior a
este e outros insultos.

Sustentando a dignidade da nação, que repre
sento. nenhum sacrificio me é penoso; só a razão
tem sobre mim a superioridade, que gratuitamente
se arroga o illustre preopinante, em quem não
reconheço precp.dencia e só prepotencia, que des
prezo. Seria melhor emudecer se não julgasse do
meu dever contestar o que se oppõe á minha
razão.

Sô leis regulão acções humanas e como nenhuma
lei anterior havia regulado aquellas de que tra
tamos. pertence á razão livre marcar a extensão da
liberdade de que fazemos uzo.

Representantes como somos de uma nação livre,
que se constitue, não podemos em quanto nos
constituimos, tratar o Imperador como superior á
mesma nação, mas sim como secundario á sua so
berania.

Não o facamos tão metaphisico, que não o ve
jamos delegado della exercendo o poder executivo
cujas métas ainda não marcamos; compctindo-lhe
por ora mais deveres, que direitos pois que não é
constituido Imperador se não para a nação qne Ú"

constitue sugeito fl nunca superior ás leis, nem aos'
legisladores, emquanto exercem o poder soberano
indivisivel e inauferivel á mesma nação, cujos sen
timentos me persuado expressar quando profiro
esta minha opinião. Se a_ assembléa resolv~r o eon:
trario, seguir-se-ha entao que me enganeI, ou fuI/
vencido.

10
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o SR. RIBEIRO DE A:rnRAD.\.: - Parece-me que
estaassembléa não duvida que o Imperador está re
conhecido pela nação; que é um poder constitu
cional; e que goza de todas as prerogativas proprias
do monarcha, das quaes elIe só é revestido. Posto
isto, não sei como pretende o nobre deputado que
o Imperaàor ainda dependa, pa.-a usei', dú acto de
acceitar a constitukão! Se assim fosse, lambem
nós, apezar de nomeados pela nação. igualmente
dependeriamos para sermos deputados desse mesmo
acto, pois a qualquer de nós é line, bem como o é
ao Imperador, acceita-la ou deixar de a acceitar: é
pois absurdo dizer-se qae o Imperador não é o chefe
da Dação emquanto não acceita a constituição:
poderá deixar de o ser. mas ninguem duvida que
elIe o é presentemente.

Quanto á situa~o relatil"'a das duas cadeiras,
direi sómente que se nós podessemo:; reunir toda a
assembléa no assento do president.e (apoiados apoia
dos) então não se du\'idaria dessa igualdade; mas
querer que uma fracção da assembléa tenha os
attributos de toda ella. é querer o que não póde
ser; e ainda a isto eu poderia accrescentar que
nós somos representantes temporarios da nae:ão e o
Imperador é o chefe hereditario dena.

Isto é quanto basta para convencer o nobre preo
pinante que o artigo do regimento se funda em
principios incontesta.eis que a commissão teve em
Tista quando o redigio.

Direi por fim que são estranha\'eis semelhantes
discursos; delles se tirão consequencias perDIcIOsas
e só servem de espalhar no povo doutrinas erradas,
que produzem desordens e perturbações em detri
mento da causa publica.

E' preciso que a assembléa pondere no que póde
resultar de se espalharem principios tão oppostos
aos que professamos.

A nacão já escolheu a fúrma de go\'erno; e quem
pretendê destruir os principios que constituem esse
go.erno escolhido, vai contra o voto da nação.

O SR. CAR~EIRO DA CUNHA :- Que importa que
o illustre preopinante erre na sua opinião'! A as
sembléa, se reconhece que elIe erra, não approva
o que elIe propõe e decide o que melhor entende.

Eu não vejo que com isto se promova a discordia
e a desordem.

Como póde merecer o nome de desorganisador
um deputado que confessa que diz o que sua razão
alcanca e que não chega a mais o seu entendimento?
Nem iodos podem ter conhecimentos vastos; cada
um diz o que sabe e o que lhe parece mais acertado,
como deve fazer em satisfacão dos seus deveres.

Mas aqui vejo que muitás vezes se levanta um
deputado só para atacar outro como comigo mesmo
se tem praticado: e eu quizera que se evitassem
taes ataques pois ninguem vem aqui para ser in
juriado.

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA:- Eu creio que a
assembléa reconhece que eu não fiz mais do que atacar
as rasões do nobre preopinante; mostrei a diffe
renca que ha entre um membro da assembléa e o
monarcha; e a nullidade do argumento tirado da
duvida de acceitar ou não o Imperador a consti
tuição.

Em tudo isto ataquei doutrinas e não individuos .
cataquei-os porque admittem interpretacões de qu~
se podem tirar pessimas consequencias, espalhando
desconfiança~ pela}lação.

Taes doutnnas sao perigosas a meu ver; e de-

ci~ o jnizo que fórmo é um acto tão line para
~"como para o illustre preopinane.

O SR. Ml3lZ T.UARES :-Sr. pnsidente: levan
to-me sómente para dizer que ha materias de qu,e .
se não de.e tratar nesta assemblét ; de.emos lem:'
brar-nos qu~ ~Jlovo te!D o~ olhos fitos em nós, que
as no:ssãs OpliiiüeS sernu .hdQs e ,5 üus...'ãS palavras
pesadas; cumpre ~ue . sejamos cIcumspectos; se
app~cp.rem no ,DiaTIO da assem\léa opiniões des
orgamsado~s podem produzir males de grandes
consequenclas.

Eu I?eço pois que V. Ex. me chime a ordem, se
eu calúr neste erro e tambem a qualquer Sr. de
putado.

O fim unico dos nossos trabaUlos é sustentar a
causa do Brazil. (Apoiad().)

O SR.. YIC~-PRES~DE~'E.perguntou se a materia
estaTa dlScutlda e Julgando-se que sim, propôz á
TOtaçãO o artigo e foi appro.ado sem alteral'.ão.

Art. 20, Nas sessões ordinarias e:,.-tará a· cadeira
do presidente defronte do throno, e diante deDa
estará a mesa; em cima della os santos enngelhos,
um ex~mplarda c~)llstituição~ outr~ des~ regimênto,
os COdlgOS das leiS do ImperlO, a lIsta Impressa dos
deputados e dos membros de cada commissão.

O ~R. FR,\~Ç.\.: - Oque ~e ordena neste artigo a
respeito dos codlgos das leiS me parece impossivel
na pratica, a não ser uma me:;a extraordinariamente
grande; quando aliás para consulta-los uma ou
outra v~z nenhum incon.eniente ha em que estejão
no archlvo.

O SR.. Cosn AGUIAR: - Para os livros que de\'em
estar em cima da mesa não é necessario que eUa
seja t~o ~rande como pretende o Sr. ~rança, por-o
q~e nao sao elles em tão grande quantidade, todos
nos sabemos o numero dos volumes que formão as
diversas collecções de leis, publicadas em Portugal
e aqui no Hio de Janeiro; e ainda mesmo que a estas
se un.ão os repertorios e s)"stema dos regimentos,
tudo Isto não faz, torno a dizer, uma immensidade
de volumes para que não possão existir aqui; e por
iss,o achand~ o. art~go concebido tão claramente que
ate ~e parece mutll gastarmos o tempo na sua dis
cussao, voto para que passe tal qual está.

Ju!gou-s.e a materia discutida; e posto á votação
o artigo fOI approvado sem alteração.

Art. 21. De um e outro lado do presidente esta
rão as cadeiras dos secretarios, os quaes terão
diante de si o livro do registro das propostas e das
actas das sessões publicas da assembléa.

O SR. FRANÇA: -Isto é contrario á boa ordem do
serviço. Se estes livros.do registro das actas e pro
postas estiverem sempre' sobre a mesa, como seha de
trabalhar nelles na secretaria. Se alguma duvida se
offerecer, manda-se á secretaria; tudo está dentro
de casa.

O Sil. CARNEiRO DE CAIIIPOS :-Confórmo-me com
o .que diz o H.lustre }?reopin.ante. Se passasse a dou
trma do artigo sena dlanamente mLerrompido' o
trabalho, ao mesmo tempo que nenhuma difficqldade
ha em se consultarem estes livros na secretaria ou
mandarem-se buscar para aqui. Eu creio que no
artigo deve d!zer-se simplesmente -de um e outro
lado do preSidente estarão as cadeiras dos secre
tarios; - e o resto ser supprimido.

O SR. PRESIDENTE propôz o artigo como o redigira
o Sr. Carneiro de Campos, e foi assim approvado.
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Art. 22. Os d~utados e,,-tarão as~ntados em

tomo da mesa em~rmac~ar,_de modo que todos
vejão. opresidente. e dene seJao 'VlSf:.oS, assenlando-se
indistinctamente. e'sem precedeucra.

O SR. CAR..~O DÉ. Cun>os: - Entendo que ~ria
melhor dizer-se - diante da me..<:a.- em lugar de
em. rorno da me~a• ...,.-Ti..~ que depois se designa
que é em {õrma circular.

O SR. HENIlIQlJES,DE RELE.,\"])E :-Eu "Oto pela
suppres..<:ãO deste artigo. A sala ~tá formada ~e
modo que por força ?s que torna0 a5Se~to fica0
as~ntados em fórma cIrCular; e portanto e desne
cessario o artigo.

Foi posto á votação o artigo; e appfOvou-se pon
do-se ás palarras - diante da mesa - em lugar de
- em torno da mesa.-

Art. 23. De um e de outro lado do throno ficarão
de pé os .~fficiaes-móre~ da casa imperial, da pa~e
direita o mordomo-mor, e da esquerda os meus
officiaes-móres, confórme as suas differentes gra
duacões ; os secretarios de estado terão assento raso
á mreita do mordomo-mór. O resto da comitiva e o
corpo diplomat~co irão para as .tribunas; ~ ~o p~
blico são destmadas as galenas sem distmcçao
alguma.

O SR. C."RXElRO DE CAlll'OS : - Quando tratamos
deste artigo em sessão preparatoria, fui de opinião
que os secretarios de estado deTião entrar com o
Imperador na assembléa, não como creados ou
officiaes da casa imperial, mas como membros do
poder executi\-o ; e porque os .consid~re~ ~sim,
Totei que o lugar que lhes competia era a direita do
throno, logo depois do mordolllo-mór: Flli .tambem
de opinião que devião ter assento, pOIS ~ssun comO
nós exercião um poder soberano. Tudo Isto se ven
ceo; mas não se approvou o que eu igualmente
propuz, que o assento fosse de encosto como o
nosso, pois se resolveu que se lhes déssem assentos
rasos. Eu ainda entendo que os ministros de estado
devem ter assento de encosto Como os nossos; são
membros do poder executivo, este poder. é um dos
soberanos e assim como nós porque exercitamos um
poder soberano temos a~sent~ de encosto, tamb~1ll
elles o devem ter, e não m(enor aos nossos. Este e o
meu parecer.

O SR. ANDR.\D.\ MACHADO: - Não sou desta opi
nião. Ainda que os secretarios de estado exerção
o poder executivo, obrão ell?- nome do chefe supremo;
e portanto não pódem ser mgu~lad?s a\)s depu.tados
que são membros do poder legIslatIvo; a sua jerO:.r
chia é inferior; por isso sou de voto que tenhao
assent.o, .mas que marque difTerenç~ entre elles e os
deputados. Uma cousa haneste artIgo que eu talvez
mudasse, porque me parece que o mordomo-mór
deve ter assento. .

Elle é na casa real superior a todos os outros
officiaesdella;é uma especie de secretario de
estado; tem expediente privativo, uma secretaria e
otliciaes; e até despacha com o imperante; entendo
por isso que tambem deve ter assento. Ha ain~a
outra razão; nos primeiros tempos da monarchIa
portugueza os mordomos-móres não tinhão assento
em côrtes; mas depois foi-lhe concedido; e nào me
parece justo despoja-los desta regalia e honra, de
que ha tanto tempo estão de posse.

OSIi. C.\aNEIRO DE CAMPOs: - Sr. presidente, eu
penso de differente fórma: faco distinccão da auto
ridade que tem os secretariós' de estadô, á·que tem

o mordomo-mór; porque este é um offieial da ca."a
do imperante e os outros exercem. como se sabe.
um dos poderes soberanus; embora tenha elle
quantas ~oalias quizer na casa real, ou imperial,
nada tem de commum com os secretarios de e:o-tado
para poder gozar da prerogativa do assento de que
se traia. Pelo contrario entendo que deve conser
var-se em pé porq-lie está na. presença do seu amo,
como fazem os outros ofliclaes da casa; sem que
comtudo se lhe ne.,crue um lugar de disüncção. eomo
lhe compete pela sua primazia.

O SR. FIU~ç.\: - Quando em outra OCCastao se
tratou desta materia, eu fui de TOto que os minis
tros e secretarios de estado não podião nunca ser
considerados como seI'\"OS do imperante, uma wz
admittida a fórma de governo representanti..o, para
que fizessem parte do cortejo do Imperador: mas na
correnteza da discussão ao dito respeito lembrou o
Sr. Camara uma hypothese que fazia necessaria a
admissão dos ditos secretarios de estado entre o
cortejo que acompanha."Se o Imperador quando
nesse á assemblea e era o caso. em que o mesmo
Imperador não podesse recitar o seu discurso a
mesma assembléa; e perguntou á quem em tal ca.~
cumpria recita-lo se não a um secretario de estado ~

Por causa desta h)'pothese, sehrundo me recordo,
forão admittidos os mesmos secretarios de estado
no cortejo; e se resol\"l~u que ti\'essem assento na
sala, pela alta cathegoria dos seus empregos no
exercício do poder executi\"o.

O mesmo entendo se de\"e praticar com o mor
domo-mór se ê Terdade o que tenho ou\'ido dizer,
que pela etiqueta do par.;o o tem eUe eru alguns
actos publicos; pois me persuado, que se na casa
real lhe dá o Imperante assento em sua presença,
não ha moti\'o de se não guardar a mesma etiqueta
por occasião desta solemnidade, em que o Impera
dor' \'em á assembléa nacional.

O SR. HE!\"RIQ[;ES DE REZE~DE : - Nào posso con
vir em que o mordomo-mór tenha assento. não me
importando com o uso que talvez seja abuso, que
nos de\"emos reformar, até porque não vejo nenhu':
ma comparação entre as antigas côrtes de Por
t.ugal e esta assemblêa. Antigamente as Ctlrtes com
punhão-se dos tres estados do reino, clero, nobreza
e povo, o que não creio que se admitta aqui.

l\"aquelle tempo tinha o mordomo-m6r assento,
porque sendo nobre e talvez grande do reino, tinha
lugar no corpo legislativo na classe da nobreza; mas
hoje entrando como creado do Imperador, não póde
ter assento na sala da assembléa, aincla que o tenha
na casa do Imperador, que eu não sei se o tem, mas
se assim succede, deTe advertir-se que lá é cõrte e
aqui é um corpo legislativo, onde S. 1\1. tem assento
como chefe da nação, P. os seus ministros como agen
tes do poder executivo; tall'ez que nesta occasião
nem devessem entrar os creados do Imperador; mas
emfim entrem, comtanto porém que estejão de pé,
sem exceptuar o mesmo mordomo-mór.

O SR. COSTA AGUIAR: - Sr. presidente, eu pouco
ou nada entendo das etiquetas praticadas no paço;
mas deixando de olhar a questão por este lado, pelo
que lá se pratica, faliarei sómente do que devemos
estabelecer ácerca do mordomo-mór, e dos grandes
que acompanharem o Imperador, e se aquelle deverá
ou não ter assento. Eu não sei que á assembléa
possa perder alguma cousa da sua dignidade dando
assento ao mordomo-m6r: conheço como os honra
dos membros que me precedêrão, !i difTeren<,:a entre
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elle e os minLq;ros de estado quanto ao exercicio que o Imperador não deTia entrar descoberto nesta
dos poderes. de que são revestidos: mas é tambem assembléa, porque vinha como,· chefe da nação,
certo que o mordomo-mór, além de ser de uma alta pois sendo a corôa uma das su~ insignias, assim
graduação, exercita além disto jurisdieção naquillo como o manto e oseeptro, a devia conservar quando
que é prirntivo do seu offieio e por isso me parece aqui entrava como Iinperante~· assentou-se porém
dever ter tambem a..<:sento igual ao que tiverem os que entrasse descoberto e assim se praticou.
ministros de estado. Eu todavia insisto na minha opinião pelas razões

Acho igualmente que devem entrar neste recinto que acabo de expôr; nào para que S. M. esteja
todos os grandes que vierem com o Imperador e sempre com a corôa na cabeça, porque isso até lhe
que compuzerem a sua cõrte, guardando entre si, seria incommodo, mas para qàe entre, como deve
quanto aos seus lugares. o que é de estylo prati- entrar, com as insignias que lhe pertencem e que o
ear-se ; porque não ha em verdade razão. ao menos distinguem de todos os outros cidadãos: e possa
no meu entender, para que deixem de entrar, uma descobrir-se a seu arbitrio, se com o peso da corôa
vez que acompanhão o Imperador. e qne fazem se achar incommodado. O mesmo vemos praticar
parte da sua corte, que quanto mais luzida fôr em um aos bispos que entrão na igreja com a sua mitra e o
tal dia, tanto maior brilhantismo e consideração baculo. mas muitas vezes largão estas insignias
resultará á grande nação brasiliense: resumindo quando lhe não são indispensaveis no ceremonial.
pois minhas idéas voto que entrem os grandes do Voto pois como votei da primeira vez que entre o
Imperio ficando porém em pé. e que se conceda Imperador com as insígnias que lhe competem.
sómente assento ao mordomo.-mór. . (ApoiadQ.)

Julgou-se finalmente discutida a materia; e o O SR. A~"DRADA MACHADO: - Nessa sessão prepa-
Sr. presidente propàz : ratoria, a que o nobre preopinante se refere. eu

1." Se os grandes do Imperio delião entrar dentro declarei.que a co.mmiss_ão neste ar:tigo não tiveE.êl,
da sala: venceu-se que sim. nem podia ter. a l~te.n~o de despOJar. em occasla.o

2.0 Se o mordomo-mór estaria assentado: resol- al~a, das_ suas lDSlgmas o .representante heredi-
t'eu-se que estivesse de pé. tarto da naçao; m~s que conslderaDd~ a corôa uma

3.0 Se os assentos para os ministroS" de estado cobertura, entendera que S. M. den.a e~trar sem
denão ser rasos: decidio-se que sim. eIla, po~que sendo u!D pode.r constlt';lclOn_al e a

4.0 Se os grandes do Imperio delião ficar á direita assemblea outra,. deVIa ser Igual a sltuacao dos
do Imperador: venceu-se que sim. dous quando est!vessem ~bos presentes. 'Porém.

5." Se o resto do artigo. com as alterações ven- nessa mesma s~s~o pondereI que se acaso se tomava
cidas, passava tal qual estava: resolveu-se que sim. a corôa como mSIgma de realeza, ~u era de parecer

Art. 24:. Para cumprimentar o Imperador em que entrasse com elIa., f! 1I;lesJ'!lo digo agora, e por
qualquer occasião. para annunciar a installação e tanto declare-se que e lDSIgDl3, ~ entre com ~odas
encerramento da assembléa. e para o receber quando as que lhe pertencem e que a naçao lhe confeno.
vier á mesma assembléa, nomear-se-ba uma depu- ~ .~R. COS.T.~ AGUlAR: -:- Conformo-me com as
tacão de doze deputados. opr!:l1oes dos 1llus~res preopmantes, que me pr~ce-

'0 S" M . O b d derao; porque nao posso suppôr, nem é possIvel
.R._ ....."'DRADA _ACUADO.:- s m~1ll: ro_s a admittir-se que a corôa seja cobertura; antes ao

commIssao da redacçao do r.egImento liIDltara~"se contrario é tanto uma insignia, CQmo o manto e o
ao numero _de 12 em attençao a que somo.,s aInda septro; e por isso se o Imperador entra com estas
poucos e nao por<{ue se desc0!1hecesse qu... geral- insignias, como poderá deixar de ter aqueIla, com
mente taes deP'!taçoes ~e compoe de 20 ou 24mem- petindo-lhe todas na qualidade de soberano e chefe
bros como se ve no rep~ento das côrtes de Hespa- da nação. por quem lhe forão concedidas?
nha eno das de Portu.,al. mas para o futuro sou de A estas reflexões accresce outra de não menos
parecer qu~ se adopte .~bem o numero de.24: para pezo; a consideração que lhe é devida. e a circums
as deputaçoes.que,se din~JIe~ aS. M. (Apotado.J pecção que é mister haver em materias tão deli-

Posto o artIgO a votaçao fOI approvado ; e tendo o cadas. para não chocarmos defrente a opinião
Sr. Ale!.lear proposto que iossem memb:os natos.da publica. pois que a todos é patente a maneira e
deputaçao todos os Srs. de~utados que t~vesse~ SIdo fórma porque este negocio foi encarado, quando
presiden~es. o~erece~-se ISto á conslderaçao da pela vez primeira deUe se tratou: em vista do que
assemblea ; e fOI regelt~da a proposta: . . deixo referido, voto que entre com a corôa. e com

Art. 25. O secretano.da assemblea partIcI~ará todas as mais insignias proprias da realeza.
o!ficialmente aO secr~tarIo· de estado do ImperlO o O SR. AROUCHE RENDON: - Sou da mesma opi
dia em que a deputaçao ba de comparecer perante o nião; e sobre tudo n~o quero escandalisar os meus
Imperador, para _que se .lhe deSIgne lugar e hora paulistas, que são 'de ol:dinario mui desconfiados, e
para a sua recepçao.-:Fol approvado. prezão muito O seu Impel'ador.

Art. 26. A deputacao, nomeada para receber o .. . .'
Imperador. irá busca-lo ao lugar onde se apear no Como era chegada a hora da leItura dos pare-
edificio daassembléa, acompanhando-o até o tbrono. ce~es de co~ss_ões, o Sr..vice-presidente declarou
.-,.Foi approvado. adiada a dIscussao do artIgo.

Art. 27. O Imperador entrará na sala da ass~m- O SR. VELLOZO DE OLIVEIRA. Como relator da
bléa.descoberto. sendo a corôa e sceptro condUZIdos commissão de legislacão leu os seguintes parereces:
por seus ofliciaes e depositados em uma mesa á •
direita do throno. Quando o Imperador entrar. o cc PRIMEIRO
presidente, os secretarios e todos os deputados fica- «D. Maria Ignacia de Lorena, filha legitima do
ráõ em pé até que o Imperador se assente no throno. faIlecido Conde do Sanedas, como herdeira de me-

O SR. CARNEmo DE CAMPOS:- Quando em sessão tade dos servicos prestados ao Brazil pelo dito seu
preparatoria se discutiu este artigo, eu fui de voto pai, nas províncias de S. Paulo e Mina5-'Geraes.
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pede, que em ~uneração d~te~ se lhe conceda
uma tenca com qu,e possa SubSlSllr decentemente:
a eommlssão de legislação é de parecer que, além
de se nào acharem\ ainda decretados os serviços na
conformidade do regimento das mercês, não com
pete á assembléa () deferimento desta supplica.
'Paco da assembléa, 10 de Junho de 1823.-An
tcniio Rodrigues VeUQ;;Q de Olii:eira. - José .4n
",ia da Silt;a Maia.-D. NtlflO Eugenio de Locio.
_ Estet;ão Ribeiro de Re:;e-'1lde.- José Teixera da
FOfU:;eca FasCO'Ilcellos. -João Antonio Robrigues
de Carvalho.» - Foi appro"\""ado.

« SEGUXDO

« A commissão de· legislação tornou o requeri
mento de Bonifacio José Sergio, exigindo uma dis
posicão legislativa a respeito da alternati"\""a nas
contãs dos testamentos, e "\""indo já este requeri
mento em fórma de representação como se lhe
insinuara no primeiro deferimento, satisf~itas as
clausulas requeridas n os arts. 70 e 71 do regi
mento desta assembléa, com a unica falta de não
ser dirigida ao Sr. presidente; e a dita commissão
é de parecer que, supprimida aquella pequena falta,
se ponha a representação em poder do Sr. presi
dente, para fazer dar-lhe a direcção que regula
o regimento. - Paço da assembléa, 10 de Junho
de 1823. -.A1Itonio Rodrigues Vello;;o de Oliveira.
- D. NUM Eugenio de Locio. - José Teü:eira
da F011seca VasconceUos.- Estevão Ribeiro de Re
;;ende.-José Antonio da Silva .Jl1aia.-Joiio A'II
tonio Rodrigues de Carvalho. »

Fallarão alguns Srs. deputados, por se duvidar se
estava ou não nos termos do art. 72 do regimento,
a que se referia a commissão no fim do parecer; re
quereu-se a leitura do artigo, que foi lido, no theor
seguinte

Art. 72. O presidente na sessão immediata ao dia
em que lhe fôr dirigida qualquer representação, au
nunciará que a recebeu, declarando o nome de
quem a fez, e o objecto sobre que versa.

Depois de breve discussão foi approvado o pa
recer, decidiu-se que ficassp. sQbre a mesa até ao
outro dia na conformidade do referido artigo.

Como não houve quem mais pedisse a palavra
para leitura de pareceres, disse o Sr. vice-presidente
que passava á terceira parte da ordem do dia, isto é,
ás segundas leituras de propostas pela ordem da sua
antiguidade; mas ponderou o Sr. l\Iaia que havia
um parecer sobre o requerimento de José Fernandes
Gama que ficara adiado, e que lhe parecia dever
ser discutido. O Sr. vice-presidente propoz á assem
bléa se devia entrar em discussão o dito parecer
sem embargo de não ter sido dado para a ordem do
dia; e decidio-se que sim. (Vid. o parecer na sessão
de 9 do corrente.)

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Sr. presidente:
tendo eu de dar o meu voto sobre o parecer da com
missão não posso apartar-me do principio sempre
estabelecido nos governos livres, de nunca ser
preso o cidadão sem culpa formada: se alguma
au~or~d~de, por qualquer pretexto, atrol?ell8: est~
prmclplO.. cahe por terra o systema constttuclOnal,
e a socieuade é opprimida, porque para o ser basta
que .seja opprimido um de seus membros.

~Ir-se-ha que é necessaria esta cautela para que
o CIdadão cnminoso não evite, fugindo, o castigo
que merece: mas eu entendo que nenhum mal re-

sulta. á sociedade da fuga de um criminoso, que
p~r s~ mesmo se desterra, antes por elIa fica a pa_
Ula livre de um máo filho.
. Pre~der llOmens por meras suspeitas, sem a Ye

rif!caçao legal de seus delictos, é encher as ca
delas; e por um sJstema desllOnroso á humanidade
augment..1.r o nUDlero dos desgracados com me
nQsca~o ~a. lei, e ~eI? uti!idade iublic~: a segu
ran.ça mdrndual, dIreIto tao precIOSO e tào neces
sarlO ao homem, deve ser religiosamente n-arantida.
. Que se p~nda o cidadão em flagrantel:>delicto é
Justo e preCISO para o bem da sociedade; masjul"'o
que isto .s~ não praticou com o requerente, e q~e
a sua prIsao procedeu de ser contemplado cumplice
nos tumultosos procedimentos do ex-commandante
interino das armas l>edro da Silra Pedroso; é o
que infiro quando me dizem que o requerente não
estaYa na praça, mas no Po\:o da Panella. Eu não
pretendo aqui defende-lo, nem moSlrar qual foi a
sua conducta nest(' facto lào criminoso: mas sei
qu~ ~lluitos dos que concorrerão, e que muito in
fiUlrao para semelhantes perturbacões, c~:ào em
suas casas. .

E' verdade que tambem sei que lia grandes quei
xumes contra o supplicantc, porém !la muito que
está preso; e se ainda tem de o estar até chcorar
a devassa a que se está procedendo, serú priy<fdo
por todo esse tempo da sua liberdade, sotrn'Jldo as
mais duras privações.

Por estes motivos sou de parecer que seja solto
dando-se-Ihe a cidade por homenagem até que
chegue a devassa; e que o mesmo se pratique COIU

tod~s o~ que estiverem presos sem culpa formada.
E trIste e doloroso sotrrer penas sem ser con

-vencido de crime; e a prisão é um castigo tanlo
mais cruel quanto são as cadeias immundas e hor
riveis. Não se abra esta porta ás arbitrariedades
dos magistrados que, apezar da responsabilidade.
assaz abuzão da lei, sem respeitar este inalienawl
direito do cidadão, que ainda não "cjo bem garan
tido no Brazil; pelo contrario, pralica-se sobre
este objecto o que se praticava no antigo gowrno
despotico, que tanto aborreço e amaldiçoo.

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS expondo que apre
ciava muito os principios philantropicos do nobre
preopinante, apontou os casos em que se procedia
á prisão sem culpa formada, para se não dar lugar
á fuga do criminoso; e acr.escentou que o homem
de que trataya o parecer da commissão se dizia
implicado na queda do governo de Pernambuco,
mas que não estando ainda cá a derassa, nem ao
menos se sabia se o crime de que era aceusado
entrava na classe daquelles porque se prende sem
culpa formada. ~ !

O SR. CARNEIRO DA CUNllA: -Se a prisão resultou
de ser considerado como influente para a queda da
preterita junta ·do governo, não se tendo tirado
devassa, como em outras provincias, onde tem ha
vido iguaes acontecimentos, não p6de por isso ser
agora punido; se é pelo facto praticado por Pe
droso, não se lhe p6de já -verificar a culpa antes
do conhecimento devasso que de-ve preceder ao
castigo, muito mas não se achando o supplicante
presente. Na Inglaterra, o paiz classico da liber
dade, (como muitos lhe chamão) procede-se a seme
lhantes prisões s6 por meras suspeitas, e por cau
tela? Não. Supponhamos que não se "erifica o
crime, que sahe innocente, quem o indemnisa tanto
da privação da sua liberdade, como de incommodos

11



SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1823_

Sessào em 1.2 de .Junho de 1.823

faremos pôr em liberdade; por o~a não vejo prova
alguma de t~ injustiça, diz-se ao ;éontrario que está
comprehendido em uma devassa., Approvo portanto
o parecer da commissão; até porque na escolha de
um, de dons males. prefer~;o menor, e este-é
o sotrrer o .cidadão por mais algum tempo até que
chegue a pnmeira emb~~cão; ~ nella não ,ier a
devassa, torno a dizer eu serei" o primeiro a punir
pelos seus direitos.

Julgando-se afinal a materia discutida; não foi
~pprovado o parecer; e decidiu-se que por ora não
tmha lugar o requerimento.

O .SR. VICE-PRESIDE~TE assignou paTa a ordem
d~ dIa: lo) o regimento da assembléa : 20 • segundas
leIturas de propostas pela ordem da sua anti<>ui-
dade: 30

, pareceres de commissões. o

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
Jos~ Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, se-

cretarIO. .

PRESIDE:iCL\ DO SR..\:'iDIL\D.\ E SILVA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã f('z-se a chamada e acharão-se presentes 56,
faltando por motivo de molestia os 51'S. Pereira da
Cunha e Gama.

O SR. PRESIDE:'lTE declarou aberta a ~essão; e
lida a acta da antecedente foi approvada.

Por não haver t'xpedientl', pa~sou-se á ordem do
dia: e entrou em dIscussão o art. Zi do regimento
que ficara adiado na sessão antecedente.

O SR. ALlIEID.\ E ALBUQm:RQUE: - Sr. presi
dente; Eu não sei que razões ti"l'rão os senhores,
que tizerão o regimento, para estabelecerem a dou
trina deste artigo. Parecc-llIe fúra de todn a duvida
que o Imperador não deve despir-se das suas insi
gnias imperiaes, para entrar nesta sala: illI menos
emquanto á coroa cuido que não podia ser objecto
de controversia. Nós sabemos que desde a mais
remota antiguidade o uso da coroa foi conhecido
co.mo um signal de respeito e d~ veneração, que se
trIbutava aos deoses, aos heroes, aos reis, aos
sacerdotes, etc. Diversas especies de corôas, di
versas ceremonias, com que se ellas conferião,
tinhão sempre por fundamento o merecimento
daquelles a quem erão dadas. Era pois, a corôa
uma insignia de honra e de respeito; insignia, de
que desde Julio Cezar, os imperadores romanos
usarão sempre, e de que não consta que se despo
jassem nos actos de maior soIemnidade. Tambem
não consta que os principes da Europa deponhão
suas insignias nas ocasiões em que a nação se con
grega por via de seus representantes. Não vejo
pois porque o Imperador haja de tirar a sua corôa,
para entrar nesta sana.

Emquanto ao sceptro, 'alguma cousa poderia
haver a objectar-se, considerando-se não tanto como
ornamento proprio dos reis, mas COmo um :;ignal
de exercicio de justica. O sceptro era considerado
e~tre alguns povos da ântiguidade como um symbolo
da verdade, por meio do qual os reisJuravão pro
nunciar as suas sentenças com equidade: -Judi
cabant de controversis (diz Aristoleles) et hoc facie
bant jure jurando: erat autem illis jus jurandum
per sceptri elet:ationem:- mas pelo decurso dos
tempos, principalmente depois que os reis conferião

e prejuizos! Será o governo! l\ão de certo. E'
pois em consequencia do que tenho ponderado.
e por ser coherente aos principios que sigo. que
fallei em favor do requerente, e voto contra o pa
recer da commissão.

O SR. LOPES G.uu.: - Sr. presidente. fui eu
quem me oppuz ao parecer da commissão, quando
pela primeira vez foi lido nesta assembléa; agora
porém que me consta ter este preso um requeri
mento pendente da dicisão do poder exe~utivoacom
panhado de documentos que talvez sirvão de com
provar a sua innocencia, parece-me que, se podes
semos deixar de tratar deste negocio por ora, seria
mais acertado, para que a resolução da assembléa
não vá prevenir a decisão do governo.

Os documentos que o mesmo-preso me participa
ter levado ao conhecimento do governo, são se
gundo o que elle me diz de tal natureza, que lirão
a mais le"e suspeita de cumplicidade a seu res
peito. sendo um delles uma carta escripta por um
dos membros do go.erno de Pernambuco. na qual
diz que os outros membros do governú o tinhão
prendido para que ella se não oppuzessc á rebelião
que elles trama\'lIo, isto não é dito por mim, é
dito por um membro do governo.

Se os membros desta augusta (Issembléa nltro estão
de accordo a fazer elfecti"as as disposiçllt's do de
creto que mandei á mesa em outra sessi"lO, pelo
qual certamente o supplicante nào deve continuar
a sotrrer lão incollunoda prisão, ao menos dei
xemos ao supplicante esperar do ~overno o resul
tado de sua pretenr-ão, que talvez seja conforme
com o mencionado "decreto.

O SR. CAR:SEIRO. D.\ CUNH.\ :-Tratemos do objecto
em questào relativamente ao requerimento do prezo
e se se appro"a ou não o parecer da cOllllllis~ào; e
deixemo-nos de julgar incursos em rebeliáo os
membros do governo de Pernambuco. Eu tenho
bastante conhecimento de todo~, e posso atirmar
que são probos, honrados e amigos da ordem.

Vejo todos os dias applicar-se indistinctamente
este termo de rebeldes e por ser da moda, tambem
o de democratas, como se o s)"stema constitucional
não participasse da democracia. Pedroso e outros que
conc~rrerão para a mudança da junta passada. já al
legarao esse pretexto; nomeou-se novo Governo,
e os membros são igualmente taxados de demo
cratas. Emfim quem q.her hoje vingar-se não es
colhe senão este meio, que nas actuaes circumstan
cias não sómente o julgo injusto COmo impolitico.

O SR. ARAUJO LUlA. (Não o ouvirão os tachi
graphos.)

O SR. ANnMDA MACHADO :-Eu penso de diffe
rente modo; dizer-se que deve esperar que chegue
a devassa, é o mesmo que decretar-lhe uma prisão
sem limite de tempo; porque se não chegar dentro
de um, dous ou mais anilos, não 'Se póde soltar
porque se nào verifica a condição; julgo por isso
que deve esperar-se sómente pela primeira embar
cação; e se neIla não vier a devassa, eu serei o
mesmo que represente em seu favor, para ser s01l0:
não quero para os outros o que não quereria para
mim. (Apoiado) Quanto á homenagem, em que tem
fallado alguns nobres deputados, digo que nós não
concedemos homenagens; decidir se está ou não
nos termos em que ella se concede pertence a
outro poder: nós somos os defensores dos direitos do
cidadão; se elle provar que está injustamente preso
que houve olfensa de lei, nós o defenderemos, e o



aos seus mllonistrados o exercicio de julgar, o sceptro
i:Qmecou a ser considerado como um ornamento
real é um signaI. da dic=:':;'~~"tle chefe supremo :
que é o que hoje s~gnifica.

A' vista pois, disto está claro que o artigo do regi
mento deve ser emendado, declarando-se que o
Imperador não deve tirar as suas insignias impe-
riaes, quando entrar nesta sala. .

O SR. ROCHA FR.\xco: - Sr. presidente: Se
attendemos aos usos e costumes da nação donde
deriramos, a coroa é reconhecida insignia e orna
mento da real~za; porque sabemos pela rustoria
que quando se convocou em Lamego a primeira
assembléa da nação, perguntou LQur~nço Viegas
aos que a compunhão, se em t:onsequencla da accla
macão f~ita em Ourique, querião para seu rei o
l:vl"l1~ Dom Affonso Henriques, e respondendo-lhe
todos unanimente que sim, lhes tornou o mesmo
Lourenço Viegas que, visto isso, lhe concedessem
as insignias reaes, ao que an!luindo toda a assem
bléa, se levantou então o arcebIspo de Braga e pôz a
corôa na cabeça d'el-rei. Fica pois enlendido que
a corôa é insignia da realeza e não cobertura; e
voto por isso que o Imperador entre na assembIéa
com a coroa imperial.

O SR. RODRlGl:ES DE CARVALHO: - Sr. presi
dente, todos concordão que o Imperador vem nestas
occasiões ás funcções mais augustas da nação, como
chefe della; e não sei como se duvida qu~ deva vir
com todas as insignias proprias da ~lagestade! O
magistrado quando lhe cumpre apparece com a sua
beca, o militar com o seu uniforme, e assim os mais;
e só o Imperador, na .fu?cç~o mais s?le.mne da
nacão, ha de depor as mSlgmas que o dlstmguem
de "todos os outros cidadãos? Nào sou desse parecer,
e por isso voto que venha com todas as que lhe
competem, emendando-se para isso este artigo.

O SR. ALE~CAR: - Sr. presidente, o artigo pa
rece-me que póde passar tal qual está, é porém
necessario que fique desde já entendido que a corôa
não é cobertura e sim uma das insignias da realeza.
Entendido isto, é claro que o monarcha deve entrar
com a COrôa na cabeca, assim como entra ornado
das mais insignias. Quando elIe vem aqui não é
como o Sr. D. Pedro, e sim como Imperador e chefe
da nação, e portanto, deve entrar com todas as insi
gnias que o distinguem como tal; e assim como
entra com o sceptro e o manto, tambem deve en
trar Com a corôa. Em Portugal, o monarcha entra
sem Corôa no recinto da assembléa; mas eu creio
·que não é porque a coroa seja reputada cobertura,
que é o que prohibe o reO'imenlo, mas sim pela
etiqueta usada pelos reis dePortugal de não pôrem
a córôa na cabeca depois que se perdeu em Africa
'0 rei D. Sebastião; nós porém que não temos aqui
esta circumstancia, parece-me que não devemos
usar a mesma ceremonia. Voto, pois, que passe o
artigo, com a intelligencia que indiquei, para que
possa o monarcha entrar com a corôa neste recinto,
assim como entra com as outras insignias da realeza.
._ Além disto peço que não percamos tempo com
IstO: a nacão nada interessa em que o monarcha
entre com â corôa ou sem ella no recinto da assem
bléa, tudo isto é um mero ceremonial; e o I.empo
precioso que com elle se perde é que se deve la
mentar.· .

.0_ SIl.. COSTA AGUIAR: -Sr. presidente, Eu já na
sessao passada disse o que me pareceu conveniente
á. este respeito; agora porém accrescentarei mais
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alguma ~ousa, como em corroboração do que então
pOllderel. Concordo no principio de que as leis
devem ser claras, e é por este motivo que o artitro
deve ser redigido de modo á não admittir duvid~"
~inguem~em d?-vida de que o Imperador possà
tirar a coroa depOIS de ter entrado, se assim lhe
parecer ou se elia lhe fizer pezo, como é natural
porlJu~ com effei~o é bastante pezada: não tratamo~
aqUi disto, mas SllU da maneira e fórma porque deve
entrar quando vier assistir á abertura das sessões
da assembléa e á conclusão dos seus trabalhos, actos
estes que pela sua importancia são e de.em ser os
m~is explendidos e solemnes, o que já esta assem
blea reconheceu, quando na sessào passada decidiu
e approvou, que neste augusto reciuto tambem en
trassem os grandes, q,ue a~ompanhass~m o Impe
rador; sendo esta ate maIS uma razao porque se
deve declarar que enlre com a COrôa e com todas
as mais insignias proprias da realeza.

O SR. RIBEIl\O DE AXDR,\DA: - Em todos os·
tempos se tem reconhecido que as primeiras autori
dades precisão para adquirir os respeitos dos povos
certa :mmptuosldade quando apparccem em publico
a exercer as suas principaes funccões. Por este
pri~cipio todos os actos solemnes· de qualquer
na~ao se ~rdenão sel~pre com pompa, de modo que
façao etreIto .e sensaçao em toda a naçã.o, acommo
d~ndo-se sómente ás luzes. do tempo em que se
\'we. 9ra entre os aclos p 1!blicos do governo repre
sentall\'O nenhum ha lIlaIS solemne do que aquelle
em que o monarcha como chefe da nacão, abre a
asselllbléa, c aquelle em que termina ÓS :'I'US tra
balhos; portanlo assento quC' neste artigo que se está
discutindo deveordenar-se mui claramente que o che
fe da nação venha a este congressõ com todas as insi
gnias propr~as da l:ealeza. Eu não quizera que o
Imperador vmdo ahr!r esta augusta assembléa. dei
xasse de apparecer com a pompa e insignias que lhe
competem por sua aI ta dignidade.

Não sejamos mesquinhos; declare-se isto no
artigo, substituindo-s.e esta declara<.:ão á la parte
delle, que se refere a enlrada de S. }1. na assem
bléa.

Ju~gou-se a materia discutida; e o Sr. presidente
propoz

L o Se seii~ supprimida ala parte do artigo; ven
Ceu-se que nao.

2." Se o Imperador enlraria na sala com toda a
pompa e revestido das insignias da realeza; deci
diu-se que sim.

3.° Se se approvava a 28 parle do artigo; foi
approvada.

Art. 28. Em todas as occasiões em que o prin
cipe herdeiro assistir á assembléa como regente do
Imperio, será recebido por uma deputacão de oito
deputados, e terá assento em uma cadeira éom docel
posta diante dos degráos do throno: no seu recebi~
mento guardar-5e-hão todas as mais formalidades
ordenadas para o Imperador.

Fallarão alguns Sr5. deputados sobre a materia
do artigo, e observou-se que á palavra assistir se
"deveria substituir a palavra vier; que estando ven
cido que fossem 24 em lugar de 12 os membros das
dep,utações dirigidas ao Imperador, tambem se de:"
verIa dobrar ~ n}lmero dos que formassem a que
recebesse o prmclpe como regente do Imperio.
Tratou-se depois do lugar em que ficaria a cadeira,
e o Sr. Maia mandou á mesa a emenda seguinte;

II Terá assento n'uma cadeira com doceI posta
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diante dos degráos do throno com superioridade á
do presidente. Paço da assembléa, 12 de Junho
de 1823. José Antonio da Silva j[aia». Foi apoiada.

Seguiu-se breve discussão sobre esta emenda, e
ponderou-se que devia marcar-se qual era esta
superioridade da cadeira do regente á do presi
dente.

Afinal julgando-se a materia discutida, propôz o
Sr. presidente

1.o A substituicão do verbo vier ao a..<:sistir; e
foi apIJrovada. •

2.0 Se o numero dos membros da deputação
para réceber o regente seria 16; e venceu-se que
sim.

3.o Se a cadeira do regente ficaria superior á do
presidente, segundo, tinba proposto o Sr. Maia: e
decidiu-se que sim.

4.0 Se esta superioridade seria só de um degráo:
resolveu-se que sim; e que o resto do artigo pas
sasse como estava redigido.

Art. 29. Emquanto o Imperador ou o principe
regente estiver na sala das sessões, todos os espe
ctadores estarão de pé, qualquer que seja a sua classe
ou emprego que occupar, exceptuando sómente as
pessoas lmperiaes

Foi approvado sem alteração alguma.
Art. 30. Quando a regencia vier assistir ás ses

sões, será recebida á porta do salão por uma depu
tação de seis deputados; e quand? entrar levant~r
se-hão os deputados e secretanos da assemblea,
ficando o presidente assentado até que elIa chegue
ao meio da sala.

OSR. BARÃO DE SANTO .AMARO propôz a suppressão
da palavra assistir para ficar deste modo-Quando
a regencia vier ás sessões.

O SR. FRANC.\: - Eu tenho alguma duvida em
approvar a materia deste artigo. Tem-se assentado
que todas as distincções ordenadas para a recepcão
do Imperador na assembléa, lhe são devidas como
chefe da nação, ora'a regencia vem aqui fazer as
vezes do chefe da nação, logo deve ser recebida com
as mesmas distinccões e. não com menos dignidade
como se determina·no artigo.

O SR.. ANDRADA MACHADO: - Eu não penso do
mesmo modo. Ha grande differença entre a re
gencia que é uma entidade interina, e o Imperador
!lue é o chefe hereditario .da nação; e por isso deye
naver differença no recebImento que marque a dIS
tinccão que fazemos do monarcha á entidade moral
que·o representa temporariamente. E' indispen
savel recebê-Ia com respeito e dignidade, mas de
modo que se não confunda quem tem autoridade
propria, com quem a representa interinamente.
E' a isto que attendeu a co~missão.

Agora o que me parece é que deve augmentar-se
o numero dos membros da deputacão destinada
a receber a regencia, do mesmo moao que temos
feito para as outras deputações de que já temos
fallado.

Propôz o Sr. presidente o artigo á votação, por
não haver quem mais falIasse sobre elIe, e foi appro
vado com a supressão da palavra assistir, e com
a alteracão de serem 12 em lugar de 6 os membros
da deputãção.

Art. 31. Diante do throno, mas fóra delIe, collo
car-se-hão as cadeiras de espaldar para o presi
dente e regentes na mesmá linha, de maneira que o

presidentl: da as~mbléafique á~a do presidente
da regencIa. FOI approvado sel!l ~scussão. .
, Art. 32•. Quando os secretari0!tle estado vierem
a assemblea falIar em nome d~perador c::eno
recebidos. á porta do salão, na fhna do art. '20,

O p:r:esIdente e toda assembla se levantarão ao
appronmarem-se.á mesa, e lhe~dará assento entre
elIe e o secretarIo.. ' do lado d.Çito mas na linha
do mesmo s~cretarlO. '

.o SR. COSTA E AGUlAR.. - S~ presidente, como
nos temos marcado o n_umero dos membros que
devem compôr a d~p~taçao par~o recebimento do
Imperador, ~o pr~ncIpe herdeIro, -"l qualidade de
regente do Impeno, e para o da reg'1').cia, parece
que tambem devemos neste art. 32 deter'''-l.Ínar qual
d,eve ser a deputação para a recepção dos c;ecreta
nos de estado, quando vierem em nome do' illi}ie:-:'
radar, e não por serem chamados pela assembléa;
e tanto mais devemos declarar este artigo, quanto
pela sua letra parece que devem ser recebidos do
mesmo modo que a regencia, por isso que aqui se
diz: « Serão recebidos á porta do salão na fórma
do art. 30 !l, o que não julgo proprio, não só pelas
diversas graduações, que temos estabelecido em
taes recebimentos, mas principalmente por haver
em verdade difTerença entre a regencia e os secre
tarias de estado; e por isso voto que sejão antes re
cebidos por uma deputacão de oito membros, ris
cando-se ou supprimindo-se as palavras -na fórma
do art. 30 -; devendo-se do mesmo modo declarar,
que devem ter assento entre o presidente e o 1° se
cretario. visto haver agora mais de um secretario á
direita do Sr. presidente, o que assim não era quando
foi redigido este regimento.

Fallarão mais alguns Srs. deputados sobre a ma
teria do artigo. concordando quasi todos na suppres
são indicada pelo Sr. Costa Aguiar a respeito da ma
neira de serem recebidos os secretario:; de estado;
e havendo só alguma diversidade de opiniões sobre·
o lugar destinado para assento dos mesmos secreta- .
rios de estado.

Julgada a materia discutida, dividio o Sr. presi
dente o artigo em duas partes, e pondo a primeira á
votação, foi approvada com a suppressão das pala
vas - na fórma do art. 30.

Propôz depois a segunda, e foi tambem approvada
com a mudança das pala-nas- entre elie e o SE;!cre
tario - para as seguintes: - entre o presidente e o
lo secretario.

Art. 33. Quando, porém, vierem em seu nome,
ou forem chamados pela assembléa, serão recebidos,
ficando todos.assentados, e terão assento em uma ca
deira rasa, á esquerda do secretario que fica do lado
esquerdo da mesa.

O 'SR. MUNIZ TAVARES. - Sr. presidente, este ar
tigo não deve jámais passar tal qual se acha. Deve
mo-nos lembrar sempre, que da harmonia entre o.
poder legislativo e executivo, pende o acertado an
damento da machina social. e por consequencia toda
a prosperidade do estado. Esta harmonia de nenhum '
modo se poderá conservar, se este artigo fôr appro
vado sem emenda; porque vejo que nelle manifes
ta-se não pequeno despreso aos agentes do poder
executivo; despreso que, em verdade. não merecem.
antes pelo contrario são dignos de toda a conside
ração, conservando-se em seus justos limites.

No artigo o assento que se lhes destina, é em ca
deira rasa, uso adoptado para os réos.

Eu lembro-m.e que as cõrtes de Portugal, em ex-
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tremo ciosas do poder executivo, e que parecião
estar com elie em eompleta hostilidade, sempre re
ceberão com toda àdecencia a qualquer dos mini~
11'os de estado, que se apresentavão, concedendo
lhes cadeira de encosto; ora nós que temos mar
cbado de uma maneira muito mais franca e respei
tadora, havemos appro,ar este artigo tal qual está?
De certo que não.

Voto portanto que se risque a palana - rasa - e
se ~ubstitua-de encosto-; e assim redigido, julgo
que póde passar o artigo.

O SR. VULOSO DE OLlVEIRA..- (Não o ouvirão os
tachigraphos. )

O SR. FR.\~C.-I.. - De qualquer maneira que se
considere a pêsson do ministro de estado em pre
sença da assembl6a da nação, eu não posso desco
brir entre ene e a mesma assernbléa Outra rclacão
que não seja a de inferior para superior, em degràos
mui remotos e distanciados da escala da considera
ção politica.

E' por isso que eu conclúo que outro assento se
lhe não póde permittir no congresso nacional, se
não o de cadeira rasa.

A pratica de que falIa o illustre deputado o Sr.
Velloso, é em materia de etiqueta bom argumento,
para se esta opinião adoptar; pois sempre eu estra
nhei e levei a mal a outra pralica contraria que li
observar algumas yezes de se admitlir o procura
dor da fazenda, por exemplo, a cortar a linha con
tinuada dos assentos dos membros de qualquer tri
bunal, por attençào s6mente a uI? predicamento
estranho da natmeza do seu OffiCIO, quando aos
mesmos tribunaas concorria a requerer e omciar em
negocios da sua attribuição; havendo eu ser de ra
zão, que os corpos collectivos em acto de corporação
devem constituir-se sempre em unidade mOIal a
todos os respeitos, em que se trata de relações de
olficios que a mesma corporação exercita, com
aquelles que exercita qualquer outro individuo; de
sorte que se o corpo conectivo é superior em pre
dicamento ao individuo, ou individuos que com elle
têm a tratar, devem em razão de ordem todos os
seus membros Conservar a superioridade de lugar
ou assento ao individuo, ou individuos, que por si
sómente lhe são inferiores, ainda que, por acciden
tes, superiores sejão a qualquer dos membros do
mesmo corpo collectivo considerados em abstração
do collegio de que são membros.

Fizemo-se algumas observações sobre varias ex
pressões do artigo.

O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE lembrou que em lu
gardas palavras-em seuDome-se dissesse:-quan
do vierem por offieio seu.

O SR. Ih'CRA FRANCO propôz que ás palavras 
ou forem chamados pela assembléa-se substituis
sem as seguintes: - ou á chamada da assembléa.

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA propôz que o assento
fosse ã esquerda do ultimo secretario, na mesma li
nha.

Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presidente
propôz:

1.° .S~ o artigo passava tal qual estava redigido:
e deCldlO-se que não. <

2,0 Se passava a emenda do Sr. Almeida e Albu
querque; e foi rejeitada: conservando-se as palavras
do artigo - em seu nome.

3.0 Se passava a do Sr. Rocha Franco, e foi igual
mente rejeitada.

4.: Se os secretarios de estado senão recebidos
na forma do art. 30, e venceu-se que sim.5.: Se terião assento.raso; e resol,eu-se que não.

6. .Se o assento sem~ á esquerda do ultimo se
cretaf.lo . e na me~ma lInha; e decidio-se que sim,
suppruxlldas as ultunas palavras - que fica do lado
esquerdo da mesa.

Art. 34. Na ret":ada do Imperador, do principe
rege?te, da l'egenCla e dos secretarios de estado,
pratze3r-se-113 o mesmo formulario que se observa
no seu recebimento. Foi appro'ado. -

Art. ~5.. Qs tachigraphos da assembléa terão lu
g'!res dlstmctos, e os dos gazeteiJ:os igualmente te
rao seus lugares.

Foi approyado, mudando-se a palavra-distinctos
- para - designados.

;trt. 36. :r~do.s os cidadãos e estrangeiros têm di
reIto de asslSllr as sessões, comtanlo que ,ão desar
mados, e guardem o maior silencio sem dar o
mais pequeno signal de applauso ou reproyacão do
que se passar na assembléa. •

Foi approyndo ; mudando-se a palavra-,ão-para
-venhão.

Art. 31. As sesslles deveritü principiar pelas 9
horas da manhil, e não poder;iõ durar mais de cinco
l'eguladas pelo relogio do salão; e serão successiYa~
em todos os dias que não forem domingos, nem dias
santos nào dispensados.
•. O Sn. C'\n~ElRO l>E CA!l1'os. - Eu sou de opinião
que ·no inverno principie a sessão pelas dez horas,
e que se acabe pelas duas da tarde, e que no '-erào
comece pelas nove, e acabe peln uma hora; para
cinco horas de trahalho, e desta qualidade, não ha
forças; a experiencia já o tcm mostrado.

Tambem não sou de voto que llaja sessflO nos dias
sanlos dispensados.

Esta dispensa concedeu~se em favor dos que tra
balhão na agricultura, artes, omeios, elc., porque
se reconheceu que tantos dias. perdidos para aqucl
les trabalhos lhes causayão graves prejuízos; mas
nós não estamos no mesmo caso, nem tal dispensa
se entende comnosco; e tanto assim que até agora
em nenhuma repartição se praticou. Sl' ás vezes se
trabalha em taes dias, como succede nas seCteta
rias de estado, é porque as circumstancias dos ne
gocios não permittem demora no expediente, e
nesses casos não ha dia santo nem domingo.

Parece-me, pois, muito acertado fazer estas alte
rações no artigo.

O SR. ARAUJO LIMA. - A respeito dos dias das
sessões eu diria unicamente - serão successjyas em
todos os dias que não forem domingos, nem dias
santos -. Nisto eu concordo com o illustre preopi
nante queacabou de fallar sobre esta materia.

Quanto porém ás horas a que deve começar a
sessão, deixaria isso para ser regulado pela assem
bléa, porque se marcamos a hOra no artigo, "ere
mos alterada a lei todos os dias; portanto é melhor
não marcar nenhuma, e deixar isto ao arbitrio da
assembléa, para o regular na ordem do dia.

O SR. FRANr.A. - Eu tambem sou da opinião do
Sr. Carneiro, ·que nunca se passe das duas horas;
desta bora por diante quasi que nada se faz: o espi
rito fatiga-se, e não póde dar-se ás materias aat
tencão necessaria.

Quanto aos dias santos dispensados, tambem
penso do me.smo_modo; não deve haver sessão: .!'ies
ses dias adianta0-se os trabalhos das commISSOeS,.
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para cuja satisfaçào muitas vezes se precisa consul
tar os collegas e conferir com elles; portanto nada
se perde, antes ganha a nação, porque se faz o tra
balho com mais circumspecção e acerto.

Por estes motivos apoio a opinião do Sr. Carneiro
de Campos

Del?ois de algumas breves reflexões, julgou-se a
materla sufficientemente discutida; e propôz o Sr.
presidente;

1.0 Se no regimento se marcaria li hora de prin
cipiar e acabar a sessão; venceu-se que não, e que
ficasse isto ao arbitrio da assembléa.

2.o Se deveria marear-se o espaço de tempo da
duração de cada sessão; decídio~se que sim.

3.0 Se deveria ser cinco horas, como se determi
nava no artigo; resolveu-se que não, e que bastavão
quatro.

4.o Se as palavras - não dispensados - serião
supprinlidas, como propuzera o Sr. Araujo Lima;
e "enccu-se que sim.

Chegada a hora destinada á leitura dos pareceres
de commissões, pedio a palavra o Sr. Araujo Lima,
e como relator da commissão de constituição leu o
seguinte

« PARECER

fi .\ commissão de constituição, tendo em yista a
indicação do Sr. deputado Francisco.de Paula s0
bre a maneira porque devem ser remeLtldos a S.l!. I.
os decretos da asscmbléa, é de parecer que nào póde
ser feito por artigos addicionaes ao regimento, vista
a sua natureza, mas sim por um projecto que apre
senta.

I! Pacoda llssembléa, 12delunhode 1823.-Pedro
de Arailjo Lima. - Antom'o Carlos Ribeiro de An
drada .Uachado e SilL·a. - Jlanoel Ferreira da
Camara· de Bittencolll"l e Sá. - Frtt'llcisco ~lIuni:;

Tat'ares. - Josê Ricardo da Costa Aguiar de .4n
.tirada. Jl

« J:iDICAÇÃO A QUE SE I\EFERE O P.\RECER

«( Proponho:
«( LoQue se determine qual a maneira porque se

rão remettidos a S. 1'1. 1. os decretos da assembléa,
depois de apprcvados; o qual a fórmula porque se
rão publicados e mandados executar como leis; e para
isto.

« 2.° Que se encarregue á commissào de consti
tuicão o desempenho destes fins, como melhor lhe
parecer, ou por meio de um projecto de lei, ou de
artigos addicionaes aO regimento interno.

« Paco da assembléa, 30 de Maio de 1823.-0 de
putado; Francisco de Pa·ula. »

« PR.OJ'ECTO R.EDIGIDO PELA COMMISSÃO

« A assembléa geral constituinte e legislativa do
Brazil decreta:

« Art. L o De todo o projecto de lei, umavez redu
zido a decreto, e lido na assembléa, far-se-hão dous
autographos assignados pelo presidente e os dous
primeiros secretarios, os quaes serão apresentados
ao Imperador por uma commissão de sete membros,
nomeada pelo presidente.

« Art. 2.0 Um dos auto/Vaphos será remettido, de
pois de assignado pelo Imperador, ao arehivo da
assembléa, e o outro será promulgado na fórma do
art. 4.0

« Art. 3.0 Os decretos da presenie assembléaserão
promulgados sem preceder sanc."'.ão.

«Art.. 4.0 A promulgaeão serâ'Concebidanoster-
IDOS seguintes: • .

« D. F.:l todos os !!OSoC;;OS fieis subditos saude.
« A assembléa geral constituinte e legislativa do

Brazil tem decretado, e nós queremos e ordenamos
o seguinte (a letra do decreto.) l\landamos portanto
a todas as autoridades civis, militares e eccle..q,as
ticas que cumprão e fação cumprir o referido de
creto em todas as suas partes, e ao chanceller-mór
do imperio que o faca publicar na chancellaria,
passar por ella e registar nos livros da mesma chan
cellaria a que tocar, remettendo os exemplares delle
a todos os lugares a que se costumão remetter, man
dando o original para o archivo publico.

«Paço daassembléa, 12delunhodel823.-Como
relator, Al"a.ujo Lima. »

Foi appro,ado O parecer da commissão; e sendo
requerida e apoiada a urgencia do projecto, fez-se
segunda leitura delIe, e mandou-se que se impri
misse para entrar em discussão.

OSR. AIUUJO Vu:'\x.\, por parte da commissão da
redacção do Diario, leu os seguintes pareceres:

« PRDIEIRO

« A commissão da redacção do Diario propõe para
escripturario da mesma, José Antonio Ferreira Gui
marães.

«Paço da assemblêa, 12de Junbode1823.-Gan
dido José de Araujo Yiarl1la. - João Antonio Ro
drigues de Cart'alho.-Antollt·o Gonçalves Gomide. »

Foi appro,ado.
« SEGUNDO

« O tacbygrapho Pedro Affonso de Carvalho quei
xa-se de ter sido preterido na proposta da commissão
da redacção do diario, porque para o lugar, que
elIe devia occupar, foi chamado Possidonio A.ntonio
Alves. Allega o seo exame, e os trabalhos das
sessões. Conclúe pedindo, que a assembléa o declare
tach)'grapho maior, precedendo um exame, se fôr
necessal'io, ao qual concorra elie com o seo antago
ni:;ta.

« E' verdade, que o supplicante se distinguio no
exame, a qne a cOlllmissão procedeo; foi o primeiro
que entregou decifradas ali mesmo as suas notas, e
o segundo que mais se approximou ao original; em
quanto Possidonio pouco fez: é igualmente verdade,
que o supplicante apresenta com promptidão a deci
fração das notas tOlnadas nas sessões, que lhe cabem;
mas não forão estes os unicos elementos, sobre que
a commissão organisoua sua proposta; ellaattendeo
tambem ao voto do mestre de tachygraphia, ao
testemunho de alguns dos condiscipulos do sup
plicante, e <Í miuda, e enfadonha analyse dos traballíos
tachygraphicos de Possidonio, do supplicante, e dos
demais; por isso lisongeando-se de ter bem desem
penhado o seo dever,seria de parecer, que fosse
desatendida a pretenção do supplicante.
. « Longe porém de se doer d~ arguição~que impli

CItamente selhe faz, a commlssão louva a nobre
~mulação, que estimúla, e impelle õ supplicante a
adquirir a perícia na sua arte, levando vantagem aos
seos companheiros; e descubrindonelle intelligencia
applicação, e progressivo aproyeitamento; presagi
ando, que vira porventura em breve a ser um optimo
tachygrapho; e desejando outrosim affastar de si a
mais leve suspeita de injustiça; é de parecer, qlle
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se defira ao rt1IUerimento, mandando-se, que o
~upplicante e Po5:'~donio Ãntonio Alves concorrão
a exame na pre;ença da co~o, a qual de
signará para isso· dia, e apresentará o resultado
a esta augusta asssembléa, que resolverá o que fôr
justo: - Paco da as..<:<>..mblé.a 12 de Junho de I~.
Gandido JoSé de Araujo Vianna.-João Antonio Ro
drigues de Carvalho- Antonio Go1l~lf)esGomide. li

Ficou adiad<> para se decidir na 1.· se..,--ão.
O SR. NOGUEIR.'1. D.\. G.Ul.\. como relactor da

commissão de guerra e marinha leo o seguinte.

o: PARECER

« A commissão de marinha e guerra propõe para
membros da commissão de fóra, pela qual necessita
ser auxiliada, e com quem se deve corresponder nos
importantes objectos da marinha e da li-uerra os
seguintes officiaes, o primeiro almirante Lord Co
chrane, o almirante Uodrigo Pinto Guedes, o
marechal de campo Joaquim de Oliveira Alvares,
O bri"adeiro quartel-mestre general ~Ianoel da
CostaPinto, obri:;adeiro ajudante-general Francisco
Maria Gordilho Velloso de Barbuda. o capitão de
mar e guerra Diogo Jorge do Brito, o coronel de
engenheiros Francisco Cordeiro da Sih'a Torres, o
corond de engenheiros Francisco José de Souza
Soares Andrea.-Paco da assembléa 12 Junho de
1823. -.1/alloel Jaétllt/1O Xogueira da Gttma
Manoel Martins do Couto /leis-José Arow:he de
Toledo Rendom. li-Foi approyado.

O SR. PRESIDEXTE remetteo para a commissão de
legislação a representação do. Bonifacio José Sergio,
que na sessão antecedente ficara sobre a. mesa para
se lhe dar o competentp. destino.

Passou-se ás segundas leituras das indicações; e
o Sr. secretario Carneiro de Campos. regulando-se
pela antiguidade dellas, leo duas do Sr. Andrada
Machado: La para apresentar o g:úv,:rno um. map~a
estati~tico de cada uma das prO\lnclas.. do nnpeno
2.& para a creação l1e uma commissão especial para
indical' meios de nos livrar dos lacos lios nossos
inimigos e das ciladas dos seos emissarios.

A l.a foi approvada para se officiar ao governo.
A 2.a julgou-se objecto de deliberação, e man

dou-se imprimir. (Vejão-se estas duas indicações na
sessão de 5 de ~Iaio.)

(Em consequencia da La destas propostas off~receu
{) Sr. Lopes Gama um mappa topograpluco da
provincia das Alaguas, e foi recebido com agrado.)

O nIEs3[Q SR. SECRETARIO leo outra indicação do
Sr. Paulo e Meno para se suspender a apresentação
.fie todos os beneficios ecclesiasticos. (.id. sessão de
9 de l\Iaio.)

O SR. PRESlDE~TE perguntou'se esta materia era
obje~tode deliberação; e decidindo-se que não, ficou
regeitada.

O SR. PRESIDEXTE deo para a ordem do dia: 1,°,
regimento da assembléa: 2.°, o parecer adiado da
eommissão da redaccão do diario: 3.·, segundas
leituras de propostas:

Levantou-so a sessão depois das 2 horas da
tarde.

José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada,
secretario. .

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PAl\..\. ,JosÉ BOXIFAClO DE A:\i)IU.DA E SILVA.

lllm. e fum. Sr.-A assembléa !reral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil manda
participar ao governo que para deliberar com acerto
sobre as providencias que exige o importante esta
belecimento da fabrica de ferro de Ipanema, precisa
que lhe seja remettida a copia do omcio inteiro de
Rufino José Felizardo e Costa, de 25 deMarço deste
anno, e o omcio do governo de São Paulo, do anno
de 1821. que trata da isempcão de direitos dos
prodlletos da mesma fabrica. O"que V" fu. levará ao
conhecimento de S. l\I. I. - Deos guarde a V. Ex.
Paco da assembléa em ]2 de Junho de 1823: -José
Joáqllim Can~eiro de Campos.

p.uu. )URTIlI FR.L~CISCO RIBEIRO DE _-L"J>R.\D•.\.

lllm. e Enn. Sr. :-A assembléa geral cons
tituinte e legislati'\""a do Imperio do Brazil, tendo de
tdeliberar sobre as providencias que exige o util
estabelecimento da fabrica de Ipanema, e querendo
servir-se das noções que podem ministrar-llle os
papeis que o thesouro publico tiver sobre este
objecto, manda participar ao governo que será
muito cou'"eniente a remessa dos referidos papeis á
mesma assembléa. O que 'c. Ex. levará ao conhe
ciml."nlo de S. )1. 1. -Deos guarde a V. Ex. Paç~
da assembléa em 12 de Junho de 1823:-Jo~
Joa.quim Carneiro de Campos.

Sessão em ~4 de Junho de i823

VlGE-PRESIDEXCI.\ DO SEXHOR CA)IAR,\

Ueunidos os Srs. deputados pelas lO horas da
manhã, fl'z-se a chamada, e acharão-se presentes
49, faltando por enfermos os Srs. Andrada e Silva,
Ribeiro úe Andrada, Siln'ira Mendonça, Pereira da
Cunha, Caldas, Gama, Anúrade Lima, () Furtado
de Mendonça; e sem C<"lusa participada o Sr, Andrada
Machado.

O SR. VlCE-PRESIDE:-.-rE, que OCCllpOll a cadeira na
falta do Sr. presidente, declarou aberta a sessão, e
lida a acla da antecedente foi approvada.

O SIt. FERXAXDES PIXHEIRO: - As disposições e
efficacia desta assembléa, sobre o importantissimo
ramo da instrucção publica, não deixão á duvidar,
de queessa base solidade um governo constitucional
ha de ser lançada em o nosso codigo sagrado de uma
maneira digna das luzes do tempo, e da sabedoria
dos seos colaboradores.

Todavia esta convicção, e ao longe as melhores
esperancas, nem por isso me devem acanhar de
submeter já á consideração desta assem.bléa uma
indicacão de alta monta, e que parece urgIr.

Umâ porção escolhida da grande familia brazileira
a mocidade á quem um nobre estimulo levou á.
universidade de Coimbra, geme ali debaixo dos mais
duros tratamentos e opressixtr,"não se decidindo apezar
de' tudo a interromper, e á abandonar sua carreira.
já incertos do como será similhante conducta ayali
ada por seos pais, já. desanimados por não ·haver
ainda no brazil institutos, onde prosigão e rematem
seos encetados estudos; Nessa amarga conjunctura,
voltados sempre para a patria por quem suspirão-,
lembrarão-se de constituir-me com a carta, que
aqui appresento; correspondendo' pois, quanto
em mim cabe. á tão lisongeira confiança, e



« Proponho Loque dos mappas da estatistica da
província das Alagõas, hoje apresentados pelos
seos deputados, se remettão quanto antes pela
estacão competente as tabellas dos impostos e dos
empregos da alfandega ã commissão de fasenda,
para que esta interponha o seo parecer sobre as
observações e notas escriptas nas mesmas tabeDas
ajuntando-lhe do thesouro publico, por meio de
requisição, o balanço mais proximo da sua receita
e despesa.

« 2.0 Que o mappa das baterias e fortificacões
maritimas se remetta á commissão de guerra e mari
nha para que á vista deIle observe o que julgar
conveniente recommendar-se ao governo pro,incial
sobre a defeza de suas costas. .

« 3.0 Que o mappa topografico comprehensivo da
mei;ma província, e de parte da de Pernambuco nas
visinhancas do sertão esteja na commissão de
conslituiÇão para se elucidarem quaesquer novas
divisões, devendo ser ali patente a todos os
Srs. deputados que o queirão examinar. - Paço da
assenibléa 14 de Junho de 1823. O deputado José de
Sousa Mello. »

Mandou-se que a indicação fosse remettida â
commissão de estatistica; edeclarou-se que se recebia
com agrado a ofIerta do mappa.

Passou-se â ordem do dia, e Ieo-se o art. 38 do
regimento, que é do theor seguinte:

Art. 38. Não se p6de celebrar sessão alguma sem
estarem reunidos cincoenta e um deputados. Dada a
hora de principiar a sessão, o presidente, os secre
tarios, e os deputados tomarão os seos assentos; e o
primeiro dos secretarios fará a chamada.

Depois de mui breve discussão foi approvado;
substituindo-se ãs palavras - cincoenta e um
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u..qndo ao mesmo passo das faculdades, que meIdeputados-ás seguin.tes-metadli e mais um. do
permitte o ca~. 6.0 do nosso regimento interno: completo dos deputados.-
offereço a segwnte . Art. 39. .A.chando-se verifica~o o numero de

({ Im>lCACÃO cmco~ta e um deputados o' .,residente abrirá
• a sessao com as tormaes palavras-abre-se a

({ Proponho queDo Imperio do Brazil se crie quanto sessão. - Foi approvado.
antes uma universidade pelo menos, para assento Art. 40. Todos fallaráõ de pé ã excepcão do
da qual parece dever ser preferida a cidade de pre~dente, ou d' a~elle deputado que, por enfermo
S. Paulo pelas vantagens naturaes, e rasões de conve- obtlverda assemblea a permISsão defallar assentado'
meneia geraL e igualmente o secretario de estado quando falla;;

_ ({ Que na faculdade de direito civil, que será sem em nome do Imperador, como representante
duvida uma das que comporã a nova universidade, d' aqueDe a quem por sua alta dignidade compete
em vez de multiplicadas cadeiras de direito romano, faDar assentado~
se substituão duas, uma de direito publico constitu- O SR. ~0l!CHE REl\"D~'V : - Parece-me que era
cional, outra de economia politica.-Paço da assem- melhor deIx~lst() ao arbltrío do Sr. presidente, sem
bléa 12 de Junho de 1823. O deputado. José Feli- ser necessano consultar a assembléa para decidir se
ciano Fernandes Pinheiro. » o deputado enfermo ha de fal1ar assentado ou em pé.

Finda a leitura requereo o mesmo Sr. deputado Entendo que basta que estapermissão seja concedida
a urgencia, e sendo esta apoiada, fez-se a 2,- leitura pelo Sr. presidente.
da proposta; e resolve0 a assemblé que fosse remet- O SR. C~Il~"EIRO DE CAMPOS E o SR. A~"DRADA l\1A-
tida ã commissão de instrucção publica paraa redusir CHADO conformarão-se como.parecer do Sr .A.rouche•.
a projecto de leí. O SR. MAu.: -:Eu cuido que é desnecessaria a

Comparece0 então na sala oSr. Andrada Machado, explicação com que termina este artigo; basta
e tomou o sco assento. dizer-se que o secretario de estado faliará assentado

O SR. SECRETARIO C..lR~"ElRO DE C.UlPOS 1eo uma quando fallar em nome do Imperador, pois está
felicitação do governo provisorio da pro,"incia entendida a razão porque falia assentado.
de pernambuco ao congresso; e foi recebida com Foi approvado com a alteração de pedir o deputado
agrado. enfermo ao prosidente, e não á assembléa, a per-

O SIl. SOUSA MELLo pedio a palana para lêr a missão de faDar assentado; e supprimindo-se no fim
. te do artigo as palavras seguintes-como representante

segum . d' aquelle a quem por sua alta dignidade compete
cc l~'DICAÇÃO faUar assentado.-

Art. 41 Nenhum deputado poderã fallar sem pedir
a palana, dirigindo sempré o seo discurso ao pre
sidente, ou ã assembléa em geral.

Depois de breves reflexões foi approvado.
Art. 42 Quando muitos se levantão a um mesmo

tempo para faUar, o presidente dará a precedencia
a quem lhe parecer, ficando porém a sua decisão
sugeita ã da assembléa, no caso de se requerer que
a asseIDbléa o decida.

O SR. COSTA AGUIAIl: - Sr. presidente: .Eu acho
e!!tea~tigo.be~ redigido, por<I1:leporelle se combina
nao so a digmdade do Sr. preSIdente no livre exer
cicio das suas a~tribuições,mas até a justiça, sugei
tando a sua deCIsão ã da assembléa, no caso de assim
requerer o deputado, que se julgar ofIendido no
seo direito quanto â prioridade de fanar; e accres
cento que ~e outra fórma, seria abrirmos a porta
para questoes de semelhante natureza, que s6 servi
rião de roubar-nos o tempo em prejuizo da discussão
da .mat~ria, sobre que então deve versar a questão.
.A.le~ dISto como ninguem deye fallar sem haver
pedIdo a pala...-ra, deve tambem ficar ao cuidado da
mesa apontar os nomes dos Srs. deputados que se
levantarem para este fim, e ã consideração do
Sr. presidente o concede-la primeiro â quem lhe
parecer ou quiser, quando muitos se levantarem ao
~esmo tempo, no que nenh~ma injustiça encontro
nao s6 porque é este o melO de cortar questões
inuteis, como jã disse; mas principalmente porque
o Sr. deputado tem ainda o recurso da dicisão da
assemb1éa, quando se julgue lesado, DOU não queira
annuir á do Sr. presidente. ..

O SR. ALENCAR ;-Parece-me que não p6de veri
ficar-se a hypothese deste artigo, porque já no ante
cedente. está prevenindo que ninguem p6de falIar
sem pedir a palavra; portanto s6 aqueDe a quem ()
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Sr. presidente J conceder se levanta para fallar. O SR.. FR.\.~c.A:-Para tirar toda a duvida creio
Agora se muitos' Srs. deputados a pedirem, então o que bastará accrescentar á palana - proposta-o
Sr. presidente dar.i a precedencia na fórma que se seg~i~te-:de lei-e reservar para outro artigo
aponta no artigo. 'Portanto julgo que ás palavras- as mdlcaçoes.
para faUar- se devem substituir ás seguintes ~ - O Sr. presidente propoz o artigo com o addita-
para pedir a palavra. , mento do Sr. França, e foi approvado Com eUe.

O SR. ARAU10 LIMA lembrou que em lugar de - a « Art. 49. Cada proposta deve conter simples--
quem lhe parecer - se deveria dizer: -a quem en- mente a enunciação da von tade legislativa, sem
tender. preambulos nem rasões. »

Posto o artigo á votação foi approvado com as O SR.. CAll.NEIl\O DE CAMPOS: _ Eu sou de parecer
duas alterações otferecidas pelos Srs. Alencar e que em cada um dos artigos das leis se nào expr<.>s
Araujo Lima. sem os motivos dellas; mas nào posso con"ir na

« Art. 43. Quando nas sessões se fallar de algum exclusão absoluta de todo o preambulo, quando
dos deputados, será este sempre tratado pelo aI>Pel- neHe muito a pr()PQsito se pode expor succinta1)}enU~
lido ou titulo (se o tiver) dizendo-se: -O Sr. F... a rasão essencial da determinacão legislati,'a. l\ão
- o que igualmente ~e praticar;i no livro das actas digo que elil todas as leis se faêa, porque algulIlas
e dos registos. ' lia de talllatureza, que basta a' enunciação do pre-

Foi approvildo sem alteraç.'i.o. ceito; taes são as que se dl>riYào dos principios de
Os SRS. "\R.\V10 I.I!J.\ E ALMEIDA E ALBUQUERQUE direito natural, as leisconstitucionaes que formão o

oJrerecerào a este aJ'ligo 11m additamento concebido pacto social, e que segurão os direitos do hOlllem e
nos termos seguintes: do cidadão, em cujos principios se estabelecerão as

chamadas bases da constituição de }lortugal.
11 ADDITUlENTO Outras leis porém nascem de principios particu-

lares, de circumstancias que não são fixas, e então
« Nos debates não se fará nll'nci'\o dos nomes dos me parece conveniente declarar o principio funda.

deputados, cujas opiniões ~c comulliem ou apoião. - mental que determinou o legislador a formar a lei.
Araujo Lillla - A l/J11qlltrqlte. 11 A lei é a expressào da ,'ontade geral, e quando

Hou"c algum deuate sobre o additanll'nto; c afinal esta é hem entendida pelos que deyem obedecer-lhe,
foi approvado. resolvendo-se que tivesse na redacção mais facilmente se move o homem a observa-la,
prioridade ao dito artigo, como rl'gra geral. porque se con\'ence da rasão que teve o legislador

tl Art. 44. As seSSlll'S oIa assembiéa serão publicas, para a fazer; e tudo quanto facilita a sua execução
á excepção dos casos em que o bl'DI.do Estado pc_ não me persuado que de,'a despresar-se. Parece-mc
dir que sejão secretas, e então seral) fechadas as até improprio de um governo constitucional occullar
portas das galerias com o {-ditai seguinte, assignado Os fundamentos da determinação legislativa; é pela

\ - di' . declaração delles que se ganha a opinião publica em
pelo secretario: -, sessao e lOJe c secreta. 11 favor da lei, c ninguem negará que esta opinião fa-

Foi approraào, sub~tiluindo-se ~s paia\"ta~-as- voravel é conveniente no governo representativo.
signado pelo secretarlO-as segulDtes-asslgnado Eu não quero que se faça uma dissertação como
por um dos secretarios. lemos em algumas leis do tempo do marquez de

II Art. 45. Quando porém a sessão por um caso Pombal, nas quaes até ha pergu~tas e respostas,
imprevisto passar a ser secreta, dirá o presidente objecções e refutacões, mas quererIa que se tocasse
aos espectadores estas formaes palanas: -A as- o principio fundamental das leis, pelos motivos que
semblea vai deliberar em sessão secreta. - Por já expuz.
este annuncio sahiráõ os espectadores. li No governo absoluto ou despotico, a rasão da lei

Foi approvado. está na vontade do que governa; mas entre nós
« Art. 46. 'Se dada a hora de findar a sessão, es- julgo muito necessario que os povos se convenção

tiver faTIando al~um deputado, ou estiver a. assem- das rasões que convencerão o legislador.
bléa a votar, deve acabar o acto que estiver em Por estes principios não posso approvar o artigo
acção. Para dissolver a sessão, o presidente usará tal qual se acha redigido, e entendo que deve decla-
da formula seguinte-Levanta-se a sessão. » tar-se que, quando a assembléajulgar que a lei deve

Foi approvado. ter algum preambulo, se remetta á commissão de
Passou-se ao capo 60 - Do modo de propôr- e legislação para o formar, e se debater depois em

Ieo-se o l° artigo delle, que é o 47 na numeração. discussào separada.
II Art. 47. Todos os deputados, á excepção d() O SR. ALMEIIlA ALllUQUERQUE:-Sr, presidente.

presidente, tem direito de propõr o que lhes pa- As rasões, com que alguns dos Srs. deputados sus
recer. li tentão a necessidade dos preambulos, nas leis, são,

áprimeira vista, de algum pezo: alguns philoso
Foi approvado. plios forão deste sentimento; outros porém com me
u, Art. 48. Todas as propostas devem ser escri- lhoresfundamentos sustentarão o contrario: Senecca

ptas em artigos numerados e concebidos nos mesmos é um désses, que entendem que as leis devem prin-
termos em que se devem conceber as leis e de- Cipiar pela parte imperativa ; eUe quer, com muito
cret()s. » 'boarasão, que a lei'seja breve, que fira como uma
; O SR. PAULA E MELLO: - Eu julgo que de,:eria voz vinda do céo; que ordene positivamente, e que

fazer-se alguma distincção entre propostas q~e dlzem não deixe jámais lugar ás duvidas e ás discussões:
respeito a objectos de,lei e indicaç~Els proprIamente eis aqui como elle' se exprime: -Non probo, quod
taes; porque ha differença de umas a outras; e no Platonis legibus adiecta princi!!~a$Unt., LegC1,n. enim
artigo falIa-se em geral de todas o que me parece brevem esse opportet, quo (aC'/.lws ub 171l1!erl~1s te
não ter lugar. I neantur, vel1tt emissa divinitu.$ 1'0:1' slt: )lIbeat,

13
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nofl. disput.et. Nihil 'I.:idetur '1Itihi (rigidius, 'Ilihil
1'tliJptius quarn lex cmlt prologo.

Na verdade não ha cousa mais ociosa do que o
preambulo em uma lei, quando esta é feita, como
entre nós, pelos representantes de uma nação livre,
cujas deliberações são publicas, e chegam ao co
nhecimento de todos.

Nos governos despoticos, ainda que as leis sejão
revestidas de ornatos e de cõres, á primeira vista
agradaveis, toda"ia os fins particulares do legislador
não são sempre os que vão enunciados nas leis;
daqui provém q_ue ora os ma.gistr:ados, (em quanto
não se desengana0 deste machlavehsmo do governo,)
ora os particulares, que se .julgão. ~om algu~ cri
terio para entrar no verdadelfo esplflto das leIS, em
vão se esforcão por accommodar as leis ás rasões em
que elIas parecem fundar-se; e quando cuidão ter
acertado, vêem nos tribunaes superiores reprovado
o seu modo de entender.

Pelo contrario quando as deliberacões são publi
cas, quando á cada um do povo é licíto ouvir os de
bates sobre as leis, e que estes mesmos debates se
imprimem, e circulão por toda a nação, não resta a
menor duvida sobre o ospirito e a rasào do corpo
legislativo; tudo é claro; e quando o simples enun
ciado da lei não satisfaz ao julgador escrupuloso, elIe
tem nos diarios da assembléa donde possa tirar todo
o equivoco, que descubra na intelligencia da lei.

Entretanto para que esta, em um preambulo que
é impossivel conter todas as objecções, não involva
diftlculdades, que só podem retardar a sua execu
cão, nada é mais pensado do que elIa principiar pela
parte imperativa, sem alguns rodeios, quero dizer,
!'em preambulos. Esta a opinião de muitos sabios, e
com elIes apoio o meu voto.

O SR. FRANÇA.: -(Não o ouvirão os tachigra
phos.)

O SR. ANDRADA.l\IACHADO: - Não sigo a opinião do
illuslre preopinante nem me convencem os argu
mentos de que se serviu para estabelece-la.

Disse o nobre deputado que o monarcha absoluto
não tinha necessidade, quando fazia uma lei, de de
clarar a rasão deUa, porque a rasão era a sua von
tade; e eu pelo contrario penso que os despotas são
os que tem mais necessidade de annexar ás leis mo
tivos que os daterminarão a faze-las, para que os
povos as executem de melhor vontade.

Quando porém se assente que no governo repre
sentativo, como o nosso, deve o povo conhecer as
rasões das leis, eu direi que elIe as não ignora.

A lei, antes de publicada, passa por tres cum
pridas discussões, nas quaes se trata de suas vanta
gens ou inconvenientes em longos debates, que
depois são inseridos nos diarios; portanto bem
instruido fica o publico dos principios de que se
derivou a medida legislativa; e nada mais se pre
cisa.

Os preambulos, Sr. presidente, servem umas vezes
. de confundir o julgador, e outras de desculpar

arbitrariedades; e eu quero que as leis se exe
(utem ã risca.

Demais, o povo quando -escolhe os seus re
presentantes confia neUes, e não deixa de res
peitar as suas obras e de obedecer aos seus
mandados, só por não ver unidas ás leis as ra
sões que os obrigarão a faze-las.

Sejão os artigos das leis bem claros e concisos
para a exacta observancia do que se ordena, e
deixemo-nos de illustraç~es que por estarem in-

corporadas nelIas se reputão com9 um dos seus
elementos, e induzem os juizes á erros e a in
justicas, deduzindo interpretacões extensivas do
espirito dos ditos preambulos; que ás vezes an
nullão a disposição mesmo das leis.

Demais, muitas vezes os preambulos são obras
de encaixe, que nada quadrão com n motivo ver
dadeiro da lei.

Por fim é ridiculo vêr a sob<'rania arrasoar
com os subditos, e assim arriscar a perda da
obediencia.

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: -Sr. presidente.
Eu concordo que os artigos das leis devem ser
claros e_ concisos, mas não acho força alguma
nas rasoes em (lue se funda o nobre preopi
nante para julgar que não póde ter lugar' nelIas
nem a simples enunciação do seu principal fun
damento.

Não ha precisão de preambulo, diz o illustre
deputado, porque antes de se publicar a lei, ha
tres discussões publicas, longos debates, e estes
são depois inseridos nos diarios; mas eu res
pondo que nem todos assistem ás discussões, que
muitos não podem ter diarios, e que outros nem
os podem ler.

Além disto muitas "ezes as rasões em que se
fundão as leis estão espalhadas por differentes
diarios, em largos discursos de debates muito ex
tensos; e não é cousa muito facH ir, no meio
de tudo isto, achar o motivo principal da deter
minação. Quem não está habituado a comparar
argumentos e a tirar illacões, confunde-se Com
o que lê a favor e contra uma mesma opinião,
e não colhe resultado algum.

A lei, pelo contrario, é um papel pequeno,
chega a todos; e achando-se nelIa apontada a
rasão essencial que a motivou, ninguem a ignora,
e deste modo so generalisa o conhecimento da
necessidade que houve de legislar e se persuade
o subdito do dever de obedecer-lhe.

Quanto ao que diz o nobre preopinante. sobre o
inconveniente de se promover a arbitrariedade
dos juizes com os preambulos, respondo que,
pelo contrario, elies illuminão o julgador que
acha ali a rasão da lei, cuja rasão é, ãs vezes,
indispensavel para a sua applicação•.

Supponhamos, por exemplo, que se trata de
reparar o prejuiso causado pela morte de um
animal; se a lei, que lhe é relativa, se exprime
pelo termo que designa os machos daquella es
pecie, e o que se matou é femea, seguindo o juiz ã
risca a letra da lei, não póde applica-Ia no referido
caso, e fica impune o delinquente. Portanto persisto
no meu parecer, votando que se enuncie a rasão
fundamental que determinou a assembléa a le
gislar; como julgo necessario em um governo
livre.

O SR. GOMlDE : - Leges non decet esse disputantes
sed jubentes: diz Bacon. As leis, Sr. presidente,
são a expressão clara, simples e precisa da vontade
do legislador. As rasões que as motivão são aqui
expendidas nas discussões, e quem as não entende
no diario, nem nos preambulos das leis as enten
derã. Todas as nações civilisadas tem adoptado esta
marcha. As rasões das leis podem cessar! ou va
riar, e podem. fazer muitas vezes que os ju gadores
aberrem, cingindo-se ao espirito e rasã() das leis.
Portanto sou de voto que não se motivem as leis.
Os pilotos combinão entre si o rumo que devem to-



SESSÃO E)I 14 DE JUNHO DE 1823 51
mar, e dão-no aos~:'marinheiros do leme, sem lhes « Todos os que fizerem propostas exporão ver
expôr as rasões, q~~ servirião mais a confundi-los balmente os motivos em que se fundão; Ie-Ias-hão
do que a guia-los. ~ depois; e immediatamente as mandaráõ á mesa lI •

. Julgou-s~a materia discutida, e_posto á votação Art. 54. O secretario registrará as propostas em
to z pp ovado sem alteracao um livro, que terá por titulo - registro das pro-

o ar IgO, ~Ol a r • • postas da assembléa no anno de .•.-Foi approvado.
« Art. 50. Nas propostas se não devem empregar Art. 55. As propostas assim registradas entraráõ

expressões que suscitem idéas odiosas, ou que of- na dissribuicão diaria do trabalho da assembléa se
fendão classe alguma de cidadãos. »-Foi approvado. gundo a ordem da antiguidade, excepto aquellas

«Art. 51. Nenhum artigo de proposta poderá qllf~ forem preferidas pela sua importancia, para
conter duas ou mais proposicões independentes lod
entre si, de modo que su!!eitas â discussüo se possa serem outra vez 1 as, comtanto que entre estas

~ F leituras medeem tres dias.-Foi approvadoo
adoptar uma e regeitar outra. »- oi apprllvado. Art. 56. Terminada a segunda leitura, o presi-

« Art. 52. Os artigos da proposta den)m ser dente porá a votos se _ a proposta que acaba de
escriptos concisamente. )-Foi approvado. ler-se é objecto de deliberação _ os deputados vo-

I( Art. 53. Todos os que fizerem propostas expo- taráõ sem preceder discussão; e decidindo-se que
ráõ verbalmente. os motivos em que se fundão, não (, objecto de deliberação ficará regeitada.-Foi
lerão depois; e finda a sessão as entregarâõ ao approvado.
secretario respectivo. » Art. 57 Decidindo-se porém que a proposta é ob-

O SR. FRANÇA: - As propostas logo que forem jecto de deliberaçào será impressa no IJiario da as
lidas devem vir lÍ mesa, e não no fim da sessão sembléa, inserida no relatorio da sessão respectiva,
como se determina neste artigo: isto não só vai e entrarâ na distribuição dos trabalhos para ser
augmentar o trabalho do secretario, mas confunde discutida quando lhe couber pela ordem da sua an-
a redacção da acta. tiguidade, ou de sua imporlancia.

O SR. AUIEIDA E ALBVQtiERQVE:- Parece-me O SR. COSTA AGVlAR: - Sr. Presictrnte ; parece-
que ha contradiccão entre este artigo e o artigo 49; me que em lugar da palana - inserida; - se deve
porque no artigo 49 diz-se que não conteráõ as ria ante;; dizer - extractada, _ ou o que será
propostas preambulos nem razões; e aqui.~iz-se que melhor ainda-mmcionada; para cyilarlllos toda
todos os que fizerem propostas exporao verbal- a extenção superflua nas actas, qUl~ dp outra forma
mente os motivos, e depois léráõ, e entregariío ao "iráõ a SOl' tão longas como os proprios Diarios da
secretario. Por tanto neste artigo estabelece-soo con- asscmbléa; muito principalmente sendo similhiln
trario do que se acha determinado no artigo 49 que tes propostas impressas no refcrido Diario, l' ig'Ual
apontei. mente registradas no competente livro de registro,

O SR. CARNEIRO DE CA)IPOS : -Sr. Presidente: O na forma do artigo 54, que já. foi approvado ; em
illustre preopinante confunde os moti."os d~ pro- vista do exposto não acho razão para que sem neces
posta com a mesma proposta. Os motivos SilO ex- sidade se pretenda fazer dilfuso e longo a que por
postos verbalmente no discurso que faz o deputado :;ua natureza deve ser breve, pois que a acla não é
para mostrar as razões que tem para fazer a pro- outra cousa mais do que a histaria resumida do que
posta; e feito este discurso lê a {lroposta que deve se passou na sessão, bastando por isso. que sómente
ser simples, como ordena o artlgo que o mesmo se mencione qual foi o objecto e fim da proposta
nobre deputado citou: esta proposta é a que en- que qualquer Sr. dE'putado apresentou, e bem
trega ao secretario, e não o discurso que proferiu, assim o ~estino que lhe deu a assembléa.
ou a exposição verbal dos motivos que o moverão a O SR. FRA:'iCA: - Eu sou de dilfercnte opinião; a
olferecer a proposta. proposta de qualquer Sr. depulado, é sua da I a

Não ha pois contradicção alguma entre os refe- leitura para a 2a, e póde retira-la; mas feila a 2a
ridos dous artigos, porque um falla da proposta e leitura passa a ser da assembléa, e como tal deve
outro dos motivos della. • lançar-se por inteiro na acta.

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Então devia Demais não sei como possão fazer-se extractos de
dizer-se -lêrão depois as propostas - ; pois como artigos de lei; elIes já por si são extractos pela con
está escripto no artigo comprehende tudo; e por cisão em que devem ser redigidos, na f6rma do art.
tanto deve redigir-se de modo que se entenda. 52, e por tanto não podem ser extractados; mal':

O SR. COSTA AGUIAR: - Sr. Presidente: este ar- devem ser inseridos como determina o artigo.
tigo não deve passar como está redigido, e o que O SR. COSTA AGtiIAR: - Sr. Presidente: o que
lembrou o Sr. Franca é em verdade digno de at- acaba de dizer o illústre preopinante o Sro Franca
tenção: porque de outra maneira cQmplicar-s~-ha ~ não desfaz por modo algum o que ponderei; e menós
redaccão da aeta, e o competente secretariO tera sei para que fim veiu o que tambem accrescentou,
dobraa.o trabalho sem necessidade, e o que é mais de que as propostas logo depois das 2- leituras
pode mesmo ser origem de questões, quando se passão á ser da assembléa; nem isto vem para I)

tratar da approvação da acta: por todos estes mo- caso, nem em verdade similhante motivo destr6e a
tivos pois é mais conveniente que os 51'S. Deputados razãl), em que me fundei, de não devermos fazer
remettão logo para a mesa as suas propostas, de- 'extensas as actas, inserindo nellas de verbo ad
pois de lidas, e não no fim da sessão, como está '1lerbum aquillo mesmo que é tambem impresso nos
enunciada no artigo, não s6 para evitar-se, cemo Diarios, e até registrado no competente livro;
já disse, toda a confuzão; mas principalmente para porque de ser ou não a proposta da assembléa, não
melhor determinarmos o andamento dos nossos se segue que seja tambem inserida toda por inteiro
trabalhos quanto ao destino das mesmas propostas. na acta, que ~penas de-ye, no meu enten~er, a.pon-

Como não houvesse quem mais fallasse ao artigo, tar ou menCIonar succmtamente qual f01.0 obJecto
foi posto á votação, e approvado com a redaeção da propos~a, e qual.. o seu resultado :_SubSistem por
seguinte: otanto as mmhas razoes e mesmo se nao pode depre-
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hender dellas o que tambem quiz deduzir o honrado
membro o Sr. França quando disse que não podia
haver extracto de artigos de lei, por deverem ser
em si mesmo concisos; porque não é isto o que eu
pretendo, e sim que apenas se mencione na acta em
resumo o que deve vir Jlor extenso no Diario da as
iembléa, e que além disto se acha registrado no
competente livro das propostas.

O SR. ANDRADA MACHAD"O : - Quando algum Sr.
deputado faz a sua proposta, pode ser extractada na
acta; mas depois da 28 leitura, como disse o Sr.
França, a proposta é da assembléa, e deve por isso
entrar por inteiro, que é o que manda o regimento,
nelle ja se teve em vista a concisão com que devem
ser concebidas as propostas, as quaes por isso não
admittem diminuicão.

Cumpre ainda observar que, segundo o regimento,
as propostas, depois de se julgar que são objecto de
deliberação, não se imprimem separadamente, e por
isso devem lançar-se por inteiro na acta, e esta im
primir-se de um dia para o outro, e distribuir-se,
para cada um poder meditar sobre a proposta.

Se nos temos até agora desviado do regimento,
é porque não tem podido ser de outro modo.

Agora se queremos estabelecer, o que se fazia em
Portugal, imprimir-se em separado cada proposta,
então é desnecessario inserir-se por inteiro na acta,

Depois de mais algumas observações, julgou-se a
materia discutida; e o Sr. presidente propôz á "0
tacão o artigo, que foi approvado eom a unica al
teracão de substituir-se á palavra inserida a pala
vra ~!encionada.

Art. 58. Se no intervallo da segunda leitura á se
gnnda dIscussão de uma proposta lembrar a algum
deputado qualquer alteração que julgue conveni
ente emalgumoualguns deseusartígos, pô-Ias-ha por
escripto, seguindo as mesmas regras estabelecidas
para a formação das propostas, e referindo-se ao
artigo ou artigos que pretender alterar. - Foi ap
provado.

Art. 59. Estas alterações ou emendas reduzem-se
ou á escolha de termos, ou ao modo de sua ligação.

As primeiras tem por objecto supprimir, acres
centar, ou substituir os termos: as seguudas tem
por objecto dividi-los, reuni-los, on transpo-Ios.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Este artigo não
póde passar como está; diz-se nelle que as emendas
se reduzem á escolha de termos, ou ao modo de sua
ligação; e portanto exclúe qualquer outra altera
cão, o que não póde ser.
• O que se estabel~ce aqui diz rllspeito s6mente_ ás
alteracões grammatlCaes, mas tambem ha alteraçoes
substânciaes, de que não se falIa: e por isso entendo
que não p6de passar:

O SR. FRANÇA: -Convenho no que disse o il
lustre preopinante; pelo termo reduzir entende-se
que não se admitte outra alguma emenda; e todos
sabemos que além das alterações que consistem em
supprimir, accrescentar, ou substituir termos, ha
outras que respeitão ao essencial da materia ; e por
isso quereria que ero artigo separado se tratasse
das outras alterações substanciaes, tratando-se neste
s6mente das grammaticaes.

Posto o artigo á votacão. venceu-se que se tra
tasse tambem de emendas feitas á substancia das
propo~tas, além das gramm"ticaes de que j~ tratl!-va
o artIgO; e que se fizesse na nova red~cçao artIgo
separado das mesmas emenJas substanclaes.

O Sr. vice-presidente decl~: que era já dada a
hora. da l~tura dos ~arec~res ~"r~ommissões, e que
por ISSO nao proseguIa a discussão do regimento.

O SR. RIBEIRO DE RESENDE; em nome da com.
missão de poderes leu o seguinte :

« PARECER

cc A commissão de poderes revendo o dirloma
do Sr. Theotonio Alvares de Oliveira Macie . De
putado pela provincia de Minas Geraes, o confron
tando-o com a acta geral das nomeações dos de
putados por aquella provincia, o acha conforme
com elia, e com o decreto de instrucçóes que regu
lão as mesmas nomeações. E' de parecer que omesmo
deputado tome o seu assento nesta assembléa. Paço
da assembléa, 14 de Junho de 1823.- Estevão Ri
beiro de Resende.- Anto11io Carlos Ribeiro de An
drada Machado e Silva..-Jllanoel Jacintho No
guei7'a da Gama. lI-Foi approvado.

Por não haver quem mais pedisse a palavra para
ler algum parecer, declarou o Sr. vice-presidente
que se passava" ao outro objecto da ordem do dia,
que era segundas leituras de propostas, mas lem
brárão alguns Srs. deputados li discussão adiada do
parecer da commissão da redaccão do diario sobre u
requerimento do tachigrafo Pêdro AtTonso do Car
valho.

O SR. VICE-PRESIDENTE disseque se fizesse delle
nova leitura para entrar em discussão, e foi lido pelo
Sr. secretario Carneiro de Campos.

Houve um {lorfiado debate para se decidir se de
via ou não ter lugar o segundo exame que o suppli
cante se otTerecia a fazer; porque uns julgal'ão cioso
não s6 porque a commissão declarava que oste ta
chigrafo tivera a vantagem no primeiro. mas tambem
porque não servia o exame só para a decisão do me
recimento; e outros o suppunhãp preciso porque
tendo-se exigido que elIes tachigrafos o fizessem,
devia ser preferido o que melhor saisse nu referido
exame.

Julgou-se a final discutida a materia; e posto o
parecer á votação, decidiu-Sf' que era inattendivel o
requerimento.

Passou-se ao 3° objecto da ordem do dia, ás 2'"
leituras de propostas, •

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE U3IPOS leu as se
guintes:

1." A do Sr. Muniz Tavares apresentada na ses
são de 22 de Maio, relativa a naturalisação de portu
guezes vindiços, e mais estrangoirosnesse imperio.

Julgou-se a materia objecto de deliberacão; e or-
denou-se que se imprimisse. •

2.0. A do Sr. Xavier de Carvalho apresentada na
sessão de 24 de Maio, sobre liberdade de imprensa.

Observou-se que a fórma da proposta não era a
competente; mas que não obstante esta falta, a ma
teria merecia consideração; e por isso foi remeltida
á commissão de legislação.

3.0. A do Sr. Duarte Silva apresentada na
dita sessão de 24 de Maio, sobre o mesmo ebjecto.

Mandou-se que unida á do SI', Xavier de Car
valho seguisse a mesma direcção, resolvendo-se que
a referida commissão formasse um projecto de lei,
que satisfizesse ás mencionadas indicações dos dous
Srs. deputados proponentes.

4.8 A do Sr. Maia, igualmente apresentada na
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mesma sessão de.24 de Maio, para se regular o re
crutamento do exercito do Brazil.

Foi approvada a indicação; e remettida ás com
missões de guerra e estatisca.

O SR. VICE-PRESIDENTE assignoti para a ordem do
dia : 1.0, a 2a discussão do projecto de lei sobre f?o
vernos provisorios: 2.°, regimento da assemblea:
3.°, segundas leituras de propostas pela ordem da
sua antiguidade.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, se

cretario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA JOSE' BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA

!lIm. e Ex. Sr.- A assembléa geral constituinte
e legislativa do imperio do Brazil tem resolvido'
por ser um preliminar indispensavel para muito~
dos seus trabalhos, que se proceda quanto antes
á forJ!1açãO de mapp~s ~sta.tisticos . e top~graphicos
das dlfferentes prov1UClas deste lIDperlO para lhe
serem presentes á medida que estiverem promptos,
empregand~se para este effeito engenheiros habeis.
O lJue V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. Im
penal.- Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa,
em 14 de Junho de 1823.- José Joaquim Carneiro
Campos.

Sessão em f 8 de Junho de f 8~3.

l'RESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA.

Heunidos OS Srs. deputados pelas lO horas da
manhã, fez-se a c~amaaa, e ~charão-se presentes
54, faltando pormotIvo de molestla os Srs, Couto Reis,
Silveira Mendonça, Caldas, e Gama.

oSR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada,

O SR. SECRETARIO Carneiro de Campos leu o se
guinte. affieio do ministro de estado dos negocios do
lmpeno.

« lUm. e Exm. Sr.-Sendo presente aS. M. oIm
perador o oflicio de 10 do corrente mez, em que
V. Ex. me participa ter a assembléa geral consti
tuinte e legislativa deste imperio resolvido que a ca
mara da cidade de Porto-Alegre remêtta o diploma
do deputado José Feliciano Fernandes Pinheiro para
ser guardado no seu archivo: O mesmo augusto se
nhor me ordena que participe a V. Ex. para o fazer
presente na dita assembléa, que havendo aquella
camara dirigido á secretaria de estado dos negocios
do Imperio o mencionado diploma, neste incluso, se
acha por es\a maneira satisfeita a deliberação da
referida assembléa.

« Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro,
em 14 de Junho de 1823.-José Bonifacio de An
drada e Silva.-Sr. José Joaquim Carneiro de
Campos. »

Ficou a assembléa inteirada; e resolveu que se
guardasse no archivo o referido diploma.

O SR. PRESIDENTE annmreiou gue estava á porta
da sala o Sr. deputado Oliveira Maciel. Foi intro
duzido na fórma do costume, e tomou assento na
assembléa, depois de prestado juramento do estylo.

Passou-se á ordem do dia, isto é, á 2a discussão

do projecto do Sr. Andrada Machado sobre os go
vernos provisorios.

q SR. SE~RETARlO Carneiro de Campos leu o lo
artIgo que dIZ:

(( Ficã~ abolidas as juntas provisorias de <Toverno
estabeleCIdas nas provincias do imperio d~ Brazil'
por decreto das côrtes de Lisbôa de Setembro d~
1821. »

O SR. XAViER DE CARVALHO:- Sr. presidente
Quando se discutio em globo sobre a necessidade ~
vantagem destes projectos votei contra elIes intima
mente pe~suadidode que longe de serem adora uteis
e sau:daveIs ~o~JlOvos, lhe seriào muito prej'udiciaes.
A. mmha, oplDlao escora-se lH~S razões que passo a
expend.eI. Em regra os remedIOs devem proporcio
lI.ar-se as forças do enfermo para que este não suc
cumba ao pezo com que não póde.

Ora os P?VOS, I?r!ncipalmente os do norte; por
falta de noçoes pobtlcas e em consequencia de idéas
de terror e desconfiança que lhes tem infundido os
noss~s inirp.igos, os i~igos da indepelldencia do
Brasll, estao em conhecIda fraqueza, vacilIacão e
sus!o. Des~on.fião que se lhes preparão os ferros 'do
antIgo, e tao Justamente detestado despotismo; que
s.e lhes ~uerem lançar cadêas douradas rom o nome
lI.songel!'O d~ independencia. E terão elles acaso
VIsto ~te aqUI algUl;na cousa que desvaneça aquellas
suspeItas,!, que os. dIssuada das de:sc~nfja.nças?

Nada, ;:'r. presIdeute; ao contrario, e mfelizmente
elle_s ~êem o s~lencio d~s doutrin~s lib~raes, qu~
de~a~_ Imp~so a ~ua acçao, e que cImentarão a sua
OplllIaO ; veem a Impudente liberdade com que alcão
a frente as idéas do sordido servilismo: tem ouvido,
e ouvido com horror, que são prezos, autes da com
p~tente formação da culpa, cidadüos que aliás, poucos
dlas antes, gosavão da aura de benemeritos colIabo
radores da grande e sagrada caqsa que seguimos:
sabem, e sabem tremendo, que outros desses mes
mos cidadãos forão deportados antes de legitima sen
tença que os condemnasse; e que outros desses
mesmos ~r~ão fugitivos para evadir-se á violencia.

E convua neste estado de convulsão arrancar aos
povos o governo da sua escolha, em quem elles con
fião, e dar-lhes um da escolha e confianca só do mi
nisteri~, e que, ~lll verdade, muito. se aproxima aos
do antIgo despotIsmo, porque as dIfferenças são s6
apparentes?

Não o creio. Ojecta-se a isto'com a necessidade de
occorrer com prompto remedio aos males cuja causa
essencial se diz existir no vicio da organisacão dos
actuaes governos, mas eu nego que esta seja ã causa
principal de taes males, anles com muita gente eu
penso que elles provém dos excessos das juntas ou
de alguns dos seus membros; de se lhes não ter dado
o regulamento de suas attribuições; de se não ter
emendado a monstruosidade da machiavelica inde
p~ll~enciade autorid~des ?e~lrO das mesm,as pro
vmClas; e emfim, mUlto prmclpalmente, da lIcencio
sidade e quasi anarchia dos povos: etreito necessario
e muito natural da vacillação de toda a machina
politica.

Portant~ se t.em erra~o~lgumasjuntas de governo,
se tem delmquldo, adV'lrtao-se dos erros, punão-se
pelos delictos. ~ão c.omplicadas, e por isso, inhabeis
para executar, SImplIfiquem-se. Os povos tem insur
gido contra algumas, castiguem-se os levantados, os
subversores; em uma palavra não fiquem impunes
os criminosos.

Por estas medidas, e outras semelhantes, voto eu,
14
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Sr. presidente, e votarei sempre; mas não pelas for- Um nobre deputado disse qu~não sabia que a ad
tes e prematuras que podem irritar os povos. Obje- ministração fosse -poder executivo; em verdade
cta-se tambem a isto, e sempre com acrimonia, que pouco sabe quem ignora que administração e governo
esta augusta assembléa goza da sua merecida consi- em nada difrerem senão no circulo de suas atlribui
deracão entre o povo que a elegeu, e que confiando ções, e ambito dos lugares que abraca. Governo é a
neUá, ha de receber de bom grado qualquer administ.rRç.áo do Imperio ; administração governo
medida, uma vez que seja por ella decretada. Mas, de uma ou outra parte do Imperio, circunscripto
respondo eu, é infallivel a assembléa? E conservará porém a taes e taes ramificações. Mas na adminis
esta tanto credito quanta foi a confian«;a que indusio tracão comprehende-se execução e deliberação.
o povo a nomea-la? Terei eu ainda entre os meus ~m tudo que pede juizo e deliberaçãe, tem o povo,
concidadãos a mesma boa opinião de firmeza e intei- e deve ter parte; na pura execução, se lh'a conce
reza de caracier que os determinou a hon rar-me com dessemos, seria anomalia perigosa. Deliberar é
os seus votos? Não terão tido os nossos inimigos a f~cto de muitos e~ecutar de um s6, disse um publi
lembranca de nos fazer suspeitos? Não terão indis- clsta francez, e cUido que se conformou a razão, que
posto os povos contra 116s, de uma parte com as idéas exige celeridade na execução, e na deliberação
de suborno e corrupção, e de outro com as de madureza.
terror? O que me assombrou foi que ligando-se o projecto

Só a possibilidade .me aterra, Sr. presidenle, pel~s á principios, a meu vêr, innegaveis, um nobre de
terriveis consequenclas de taes lembranças. TodaVia putado o quizesse contrariar qualificando-o de en
prevaleceu a opinião contraria contra a qual votei; gano deliberado ao povo, e aflirmasse quejã náo era
mas não fiquei convencido; porque emfim já não é tempo de illudir o povo. Eu creio que o nobre de
tempo de enganar os homens, c.omo bem di.sse o putad~ não penso~ ~o que ~sse, aliás veria que o
nosso augusto imperador, a respeito do machlave-/ que disse era sedICIOSO, e msultante á assembléa.
lismo do congresso de Portugal com o Brasil, bem lJuem falIa claro nãQ quer enganar; quem apresenta
.que lindamente ataviado com as roupagens da elo- o~ mot~vos das suas. opiniões ab!e o c~inlio ~ sua
quencia.· dlscussao e contranedade, e nao tem mtensao de

Passou pois o projecto á 2a discussão; mas como illudir ninguem:
se trata agora de cada um dos seus artigos, ell voto Isto é o que faz <) projecto, isto é o que se tem
já contra o 1.0 Não sou nem serei nunca de parecer desenvolvido na discussão; como pois se quer enga
que desde já se declarem abolidas as juntas dos go- nar o povo? Sr. presidente se este não é o tempo
vernos: é uma instituicão que os povos esposárão, para enganar-se o povo, menos é tempo tambem
que recebêrão com gosto, e que tanto tem respeitado para levantar suspeitas injustas, que desapparecem
que ainda quando na desordem tem insurgido con- a vista das razões em que se fundamenta o resolvido.
tra algllmasjuntas, é para as substituirem por outras E' pasmoso porém qne asseverando o nobre depu
ainua temporarias, mas nunca por um s6 individuo. tado que não é este o tempo proprio para enganar o
Tanto é o horror que elIes conservão pela antiga povo, desminta-se pelo seu proprio facto, illudindo
f6rma de governo que os espesinhou. talvez sem o pensar, ao pobre povo fazendo-lhe en-

Entretanto não nego, como já disse, que devem carar uma medida judiciosa, como filha de fraude ou
dar-se remedios parciaes aos males parciaes que tem intenção sinistra.
app~.recido; e até tenho e.st.r~nhado q!!-e se não hajão Se ser consequente ,aos pr.inc~pios do governo
applicado aos das provmcIas do lho-Grande do adoptado, se extender as provlllClas o que a razão
Norte e Pernambuc? que os tem apresentado, ~omo politica prescreve no· centro, se guiar-se pelo pharol
elI sei, e .os te~ pedido. ~ortanto ordenem-se aJusta- da experiencia além dos .dictamés da theoria, é ser
das pro~ldencla~ ; I~a~ ~ao se arranque de r~pen~e enganador, então desde Já me declaro por grande
pela raIZ uma 1Usllt~llçao que os povo~ considera0 enganador; e declaro mais que me não reduziráõ a
como seu paladio; pOIS os p6de levara~rlmesque, no desviar-me dos principios sem que me convenção.
meu pensar, cumpre antes prevemr que ter de Mas disse um nobre deputado são as juntas de go
castigar. .. vernos tão accommodadas á opinião publica, que o

Quando o povo estIver Illustrado pelo andamento povo em todas as convulcões deitando umas abaixo
dos negocios políticos, qaando elIe ver todos os seus por incapazes ou suspêitas jámais lhe substituio
dir~itos gél;rantidos na constituição., porque suspira, outra f6rma, antes sempre elege nova junta. Con
entao sera o momento opportuno de .est~belecer ~ cordo no facto, mas a causa é outra; o povo brasi
f6rma duradoura dos governos das provmclas. El:!te e_ leiro é obediente e respeitador da lei; a lei criára
o meu voto. as juntas de governo, era sacrilegio destrui-las; e

O SR. A:'iDRADA MACHADO :-Sr. presidente, o ar- com tanta mais razão quanto a substituicão de nova
tigo é necessi~ade, não s~ p~lo qiIe já se expende.u junta parecia-lhes de sobejo para remedÍo.
em outra sessao, como prmclpalmente porque.'serla O povo em regra não conhece a causa do mal; e .
absu!do .que este. congresso conheça? mal das Juntas muitas tentativas são precisas para que elIe por fim
proV1s~rlas, que e po,-: ambos os partidos confessado, acerte com o remedio verdadeiro, com o remedio
e ~he nao dê o remedlOadequ~do. Se o con_gresso de que remova a causa da doença. Esta causa era a
~lsboa! apezar de conhecer quao erradas erao as pr?- policephalia do governo; mas a tanto não chegava o
~denClas para'conse~ar-se a boa or~e!D n? BrazI1, discernimento popular. A nós, que o conhecemos é
nao buscou de remediar o mal, que dlstmgulO, antes que compete fazer o que o povo não fez por não
nos denou com o fermento de inquietações, em que saber.
ora laboramos, era se não justo ao menos conse- S M T • (N- . - .
quente; cria talvez que a discordia nossa lhe con- O R. ONIZ AVARES. - . ao o ouVU"ao os tachi-
vinha para levar ao cabo os seus fins sinistros; mas graphos.)
nós que perdemos na dilaceração das proyincias, não O SR. CARNEIRO DA CUl!HA: - Sr. presidente,
seremos desasidados de a promover deIXando sub- quando se apresentou o proJecto para a nova orga
sÍ$ir a causa della'l nisação dos governos provinciaes eu fui de parecer,
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que por ora não convinha, que as juntas actuaes
fossem inteiramente destruidas, julgando mais acer
tado concluir primeiro a constitui!tào; porque ga
rantindo elia os direitos do cidadão, seria necessa
riamente o verdadeiro antidoto, que poderiamos
applicar ao estado de desconfiança, em que se achão
todas as províncias do Imperio.

O motivo em que fundei minha opinião foi o co
nhecimento que tenho dos sentimentos livres dos
povos das provincias do norte, os quaes tendo sof
frido mais, do que os das outras, devem por um
principio bem claro zelarem, e apreciarem muito
mais um bem, que tão caro lhes tem custado.

Estas desconfiancas hão de infallivelmente exis
tir, em quanto existirem as causas que as motivão;
e qual será, nas eircumstancias presentes, o me
thodo mais adequado de as desvanecermos? A me
dida de abolir as juntas, ou o acabamento do codigo
fundamental, que ha de segurar ao cidadão o gozo
de seus naturaes direitos?

A conclusão é de uma manifesta evidencia.
Allegou-se que as juntas são fracas, e que além

disto por ser o governo de muitos não se póde ve
rificar a responsabilidade; concedo: porém que to
das as desordens, que tem havido sejão resultados
dessa fórma de governo, não convenho.

Qualquer que fosse a fórma de governo nas me
lindrosas crises, em que se tem achado o Brazil nas
duas rapidas mudanças políticas, necessariamente
havia de succeder o mesmo; e talvez peior. Omais
é figurar impossiveis.

Supponhamos, que o governo era de um, e que
por isto tinha mais força, e actividade, logo no caso
de não adoptar a causa da independencia, como
succedeu com o presidente da junta da Parahyba,
que se viu obrigado a embarcar, de certo precisaria
de maiores sacrificios.

Se com effeito tem havido perturbações, e males
particulares em algumas provincias, o que não nego~
como elIas não divergem da causa geral, que quasl

todo o Brazil já tem abraçado, como não estão dis
sidentes, antes anhelão a bem entendida união,
união da qual resulte sua prosperidade, não vejo
um motivo forte de querermos agora aceleradamente
tomar medidas, que me parecem extemporaneas, e
imprudentes { devendo s6mente a politica, e a cir
cunspeccão dirigir as nossas deliberações, marchan
do com passo seguro na diflicil emprezil, em que nos
achamos empenhados.

Tem-se aqui lancado mão de todos os argumentos
para demonstrar, que as juntas actuaes são o go
verno mais monstruoso; e quando se opina contra a
sua destruicão presentemente pelo justo motivo das
dêsconfiançãs em que estão as provincias, ameaça-se
com a força.

Parece-me, Sr. Jlresidente que estou ouvindo
neste recinto os Castellos-Brancos, e Mirandas,
quando trovejando no congresso de Portugal, amea
çavão o Brazil com as bayonetas peninsulares; mas
quando se falla em força, quizera perguntar onde
elIa existe?

E quando a houvesse, e se quizesse empregar
para que as provincias entrassem em seus deveres,
não seria triste, e doloroso aos pais da patria verem
se constrangidos a levar a guerra, e a dissolução aos
lares daquelles, que os constituirão arbitros de seus
destinos, e futura prosperidade!

E' por estas considerações, que torno a apoiar as
.rasões já expendidas em outras sessões por todos os
senhores, que fallarão no mesmo sentido.

Um partido desconfia do outro, e as provincias
co~~ em um susto continuo, tudo temem, tudo pre:
sa~ac!, tendo s~gur~ente sobejos !D?tivos, já pelos
arbltnos ~ medIdas VIolentas do mlIDsterio, já pela
falta de.liberdade, que 7~iste ?1esta côrte, onde appa
recemsomente folhas mlIDstenaes,e cartas insertas no
DiarÚJ do governo, cujo autor acusado nesta assem
bléa foi responder ao tribunal do jury: eu poderia
mostrar algumas cartas, que attestão estas descon
fian~-as d~s pri>vincias; mas não o julgo preciso,
pOl:q.ue so p6de negar-se esta verdade por opposição
capnchosa.

;Além disto um escriptor vehemente desperta os
an~mos com os. seus alertas, e pinta o Rio de Ja
!lelro como o foco do despotismo; ora, neste estado
Julgo summamente perigoso, que alguma provincia
por um zelo extremo de sua liberdade se deslirne
e queira oppôr-se a qualquer deliberacâo destat:>as~
sembléa. •
. Estes pois, Sr. :pr~sidente, são os ponderosos mo

tIvos, que me obngao a votar contra esle lo artiO'o
attendendo ás criticas circumstancias, em que n~s
achamos.

pe t.udo. desconfio, e tudo temo, não pelo que res
pella a mmha pessoa, mas sim pela sorte, e liber
dade daquelles, que depositarão em mim a sua con
fiança,. e que me entregarão o sagrado thesouro das
gll;rantIas de seus naturaes e imprescrpptiveis di
reltos.

O SR. HENRIQUES DE RESENDE: - Quando na 1"
discussão vC!lei por este projecto, não me fundei em
males que tIvessem feito as juntas proYisorias ou o
decreto das côrtes de Lisboa; fundei-me em q:te de
via ser .simple~o movimento do governo, para poder
ser rapld.o e vIgoroso; e que sendo o nosso governo
monarchlCo, sua~ emanações deviãao ser analogns.

TeI!l-se dito que os povos vivem desconfiados; vi
vem e verdade; mas o que não se diz é que essas
desconfianças nasção de ser a fórma do goyerno esta
ou aquelIa.

As desconfianças nascem de outros principios; e
emquanto elIes existirem não são as juntas provi
sorias C(ue hão de desvanecer essas desconfianças:
era preCISO provar, o que se não tem feito, que só as
juntas pódem manter a confiança dos povos.

Façamos uma constituição liberal; haja regulari
dade na nossa conducta, e nos nossos actos, e os
povos terão confianca em nós.

Eu conheço, tornó a dizer, que ha suas desconfian
cas; mas são ellas tão fortes. que devão desvanecer
êste projecto? Era preciso provaI-o.

Passe pois o lo artigo; e na discussão dos mais
se farão as emendas que se julgarem melhores para
as reformas que fazem o corpo do projecto.

O si. ALENCAR:-Sr. presidente: em verdade é
triste, e bem triste a situação de um deputado bra
zileiro nas minhas circumstancias!

De uma parte a consciencia me insta que falIe a
favor de minha patria, e de outra detem-me o passo
as excessivas admiracões de um Sr. deputado sobre
qualquer proprosiçãó·avançada contra ás suas opi
niões; e mais que tudo a acrimonia, azedume e.ata
ques com que /)utro Sr. deputado costuma contrariar
quaJquer asserção, que não casa com o seu modo de
pensar.

As picantes palavras: ãesmentio-se a si mesmo ..
proferio idéa sediciosa; é ignorante; não entendeu.
o que disse .. são asse1'ções anarchicas; e outras mui
tas, com que o illustre preopinante costuma obse
quiar a uns poucos de deputados, que em muito pe-
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quena minoridade, contrarião comtudo, nesta as
sembléa, suas opiniões; ataques estes proferidos
pela boca de üm deputado, que além de ter força
oratoria, reune, demais, intima relação de paren
tesco com vari<iS membros do poder executivo, e
que pelo conseguinte tem a forca moral, e physica
da sua parte: estes ataquE:s (digo) parece-me de
proposito arranjados para aterrar, e fazer sucum
bir esses mesmos poucos deputados, que na mino
ridade, se oppoem ás suas opiniões.

Com etreito, Sr, presidente, nem todo o homem
tem o sangue frio, e coragem necessaria para ou
Tir em sua propria face ataques desta natureza; eu
mesmo, Sr. presidente, tremo de os ouvir; muitas
vezes venho aqui para falIar, mas como já conto
com estes insultos directos, consulto o estado de
minha bilis. e em certos dias nào me acho em es
tado de os soffrer, e por isso não fallo, e se ainda
algumas vezes levanto a voz nesta assembléa é pelo
amor á minha patria, e para descarregar minha
consciencia que me insta a sacrificar-me pelo bem
dos meus comitentes, e mesmo pelo desaggravo da
honra de meus collegas, injuriados e insultados da
maneira dita.

Não sigo algum partido, Sr. presidente, e apenas
corro após o que me dita a miuha intima c~nvicção;

digo aquillo, que entendo ser bom para mmha pa
tria, e não aquillo, que seria bom para lisongear ou
o meu interesse, ou o meu orgulho; fano de muito
boa fé, e o mesmo creio, que obrão os meus illustres
collegas; e por isso não posso deixar de admirar-me,
e sentir, que a nossa boa fé seja envenenada, e ata
cada; e muito mais me admiro, por ser só um até
dous Srs. deputados nesta. assembléa, que usão de
semelhantes phrazes: todos os mais Srs. deputados
falIão em sentido opposto uns aos. outros; contra
rião opiniões; combatem-nas tambem com muita
força e energia; mas não usão de taes phrazes.

Estive no congresso de Lisboa, nunca vi lá en
tre os sens membros este methoJo de argumentar;
e portanto não posso dehar de o re:parar, e censu
rar; muito principalmente, Sr. preSIdente, por estar
convencido, que não é deste modo, que nós dirigi
mos bem os negocios ; a moderação, ~ bra~dura e as
boas maneiras convencem; e a aCl'lmoma, os ata
ques, e o azedume no modo de argumentar irritão;
e berolonge de convencer, gerão desconfianças, e
rivalidades. Basta de preambulo, vamos á materia.

Já ouvi ser atacada a opinião de um Sr. deputado,
que vota contra o l° artigo deste projecto, dizendo
se, que uma vez, que a assembléa o julgou urgente
e o admittiu á 2a discussão que já não se póde vo
tar de nenhum modo contra o l° aI;tigo por contra
fiar inteiramente a materia do projecto: eu. porém
que pretendo tambem votar con~ra este artIgo, ~
sim como contra todo o proJecto; que o nao
admitti na primeira discussão, e menos o admittirei
nesta, quero mostrar, que se não sahe da ordem
quando se vota contra o art. l°.

Qualquer proposta. Sr. presif\ente, ainda tendo
sido admittida á 24 discussão, póde ser nesta regei
tada.

O que é que se faz nesta discussão? Debater ar
tigo, por artigo, e no fim propôr-se se a proposla
passa a 34 discussão.

Ora, se succeder, que todos os artigos sejão de
batidos de tal fórma que a assembléa julgue repro
var um por um, segue-se que a proposta não passa
á 34 discussão, e por consequencia fica reprovada.

O art. 93 do capo 7° do regimento é bem claro a

este respeito: fallando da 24 discussão diz - Se a
assembléa decidir, que a proposta não passe a 34

discussão, ficará regeitada.
Está visto pois, que não se sabe da ordem quando

se debate ü primeiro a..-tigo, e 'Vota contra elle, ~(lmo
eu faco.

É n-ecessario agora dar as razões. em que me fundo
para me oppôr ao artigo, que são as mesmas em que
me firmei para me oppôr a todo o projecto, ellas tem
já sido muitas vezes repetidas pelos Srs. deputados;
e eu mesmo jã as disse na outra discussão; mas
co~o se repetem a~ discussões tão bem será neces
sarlO repetIr as razoes.

Ninguem, Sr. presidente, ainda negou aqui a ne
cessidade, que ha de se dar algl1ID remedio aos ma
les das pro"\incias, acontecidos por desordens dos
governos; ninguem ainda, entrando na questão· das
regras constitucionaes, decidio, que era proprio, que
era bom haverem juntas de governo nas provincias ;
antes alguns, são de voto, e eu de certo o seria na
constituição que aquillo que fosse execução esti
vesse sempre entregue a um só ; porque com atreito
o que é deliberar exige madureza, morosidade e
concurrencia de muitos juizes, para se poder acer
tar; mas o que é obrar, requer celeridade e uni
dade de acção; e isto e obra de um só.

Ninguem pois, como levo dito, se oppoem a estes
principios; ninguem mesmo diz, que não se dê al
gum remedio ás provincias, que estão em desor
dem. O que se diz é que não é este o tempo proprio
de uma reforma geral; e que o remedio parcial não
está no projecto; e é esta a razão porque nos op
pomos ao primeiro artigo. As razões, que aUe
gamos para mostrar, que não é este o tempo são
aquellas mesmas de que muito se admirou um
Sr. deputado, e por amor das guaes outro senhor
atirou aqueUes ataques, de que Já fiz menção; isto
é, são as desconfianças, que existem pelas provin
cias, e aqui mesmo, de que o governo do Rio de
Janeiro e os empregados pretendem entronizar no
Brazil o despotismo.

E será cnme dizer isto'! Será crime dizer, que
existem essas suspeitas'! Serã prohibido a um de
putado dizer dentro da assembléa aquillo, que corre
fóra em imlllenos papeis publicos?

Eu· estou intimamente convencido de que exi5-.
tem essas desconfianças; é esta a minha opinião;
e não hei de proferil-a'? Ah! não: são verdades,
de que estou possuido; e hei de dizel-as.

Sim, Sr. presidente, não nos illudamos, existem
desconfianças: o tempo é proprio deUas.

Tem-se dito, e desconfiado nas provincias, e aqui
mesmo, que o ministerio procura entronisar o des
potismo ; que essa immensidade de empregados dõ
Rio de Janeiro, suspirão pelo tempo, em que elles
erão respeitados e grandes, ã custa do sangue e·
suor dos cidadãos; tem-se dito mesmo que o maior
motivo dos successos, que derão principio á inde
pendencia foi o desagrado, que sentirão os empre
gados com o decreto da abolição dos tribunaes do
Rio de Janeiro; tem-se di~o, que tudo aqui se pre
para para se formar uma constituição a geito, e a
molde do despotismo disfarçado; tem-se mesmo
dito, que os deputados, chegando aqui, serião com
prados e trahirião seus constituintes por empregos,
medalhas e fitas.

E como desvaneceremos nós estas suspeitas?
Como mostraremos a nossos constituintes que nós
somos incorruptiveis a respeito de seus interesses?
Será por ventura mandando-Ihes, no principio de .
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nossos tra,balhos, esses mesmos escandalos de Sua ha de povos contra os governos das proVÍncias não
antiga dôr e adio, um governador s6 com o nome é contra a fórma del~es; é contra os individuos
mudado pelo de presidente, um governador de que aqui e acolá Se tem por ventura immerita
armas "independente, um secretario que é o mes- mente empreg~do. Sejão removidos Os prevari
missimo dos antigos generaes,. e todos enviados do ~adores; al~!Onsemo~ o. governo para que os re
Rio de Janeiro, onde se prezu!ne o fóco do des'Oo- mova, e seJao substllUldos por outr~s immedia
tismo? Escapará ao povo a idéa; que facilme-nte tos. em. votos na nomeação popular; dê-se-lh65 üm
salta á VIsta de suas desconfianças, que estes são os regimento que regule suas attribuicões, e o mal
agentes do ministerio que vão preparar e aterrar as c~ss~rá em Iia~te. Assim escusaremôs que as pro
provincias para depois docilmente receberem a vmClas se resmtão da execucão de uma lei intem
constituição que se lhes quizer dar? Não verão elles pestiva, .que parece-lhe diminue alguma colisa da li
nestes homens, enviados da côrte, os primeiros fa- berdad~ ci~l que os povos por ventura cuidão haver
bricadores das douradas algemas que suas suspeitas nesse dIreIto de nomearem os seus governadores em
lhe dizem que se lhes prepárão ? quanto os seus representantes lhes não dão a c~ns-

Em verdade, Sr. presidente, não são .estes os, titllição que a todos deve cobrir e proteO'el' das in
meios de se desvan~cerem as desconfiancas; só a Yas~es da arbitrariedade e despotismo qt'fe elles de-
constituição póde dissipa-las. Sem a constituição, testa0. .
essa obra dQ nosso assiduo trabalho, da nossa boa A demora da obra da constituição não póde ser
fé, e do profundo conhecimento que nós temos do tanta, que os povos não pos.ão .conter-se em seu
espirito e idéas do povo e das circumstancias do soffrimen~o por mais alll:um tempo. Além de que
nosso paiz; essa obra, -digo, que sahirá (como eu pelas queIxas de uns se nao deve ajuizar dos senti
eu espero) adaptada e amoldada aos nossos consti- mentos de todos.
tajntes, é a primeira que lhe devemos mandar, e é a Não hâ governador tão mão que não tenha seus
unica que desviará suas desconfianças. E' com ella adherentes e amigos, nem governador tão bom que
que lhes mostraremos a firmeza do nosso caracter e não tenha emulos c inimigos. Se <Hlvirmos ~ns e
o desvello que temos por não enganarmos a con- outros muito ha de diminuir talvez o odioso de que
fiança. que de nós fi,zerão a principio; é finalmen~e ora se carregão os governos pro~·inciaes. Em tal
só' elia que fará a estabilidade de todas as cousas caso pede a prudencia que se defira para tempo op
brazileiras, e firmará as opiniões de todos. portuno esta materia que faz objecto de lei regula-

Entretanto, porém, que o não podemos concluir, mentar que talvez tenha base na. conslituicão que
conservemos essas mesmas juntas que são obras do houvermos de fazer, e evitaremos desconfiancas dos
povo, c damos-Ihes provisoriamente um regimento povos de que. os qu.eremos prender e goycrnàr a ar
que lhes marque suas attribuições; que prive suas bilrio, antes de os constituirmos, como cumpre.
arbitrariedades, e que se contenhão nos limites O SR.. ANDRAD;\3L\CHAl'JO :~E' licito, Sr. presi
justos do seu poder: digamos aos povos qne não dente, nao só expende!... cada um as suas idéas .
lhes fica mais o direito livre de derribar essas juntas mas até desvairar e amontoar absurdos; o que nã~
que tão sómente lhes compete o direito de petição e é, porém, permittid'o é falsificar de proposito, e ca
representação, pelo qual po~em requerer contra lumniar, como fez o illustre deputudo, attrilluin
ellas, e que soffreráõ por maIS um pouco o estado do-me expressões que nem a'minha educacão nem
em que se achão até que lhes chegue a santa cons- o respeito que devó á este augusto congresso me
tituição, em que nós estamos trabalhando, a qual consentiráõ jámais usar conlra qualquer deputado.

' os livrará de todos os males, e os levará à uma cons- O que en disse foi que os factos do nobre deputado
tante felicidade, como cordialmente desejo e es- deslllentião a sua asserçào, visto que tinhiio por
pero. 'fimenganar esse mesmo povo, que elIe declarava

O SR" FRANÇA .-Eu nunca duvi,dei, Sr. presi- não ser já tempo de enganar. Aqui não ha grosse
dente, que os governos das provincias fossem ema- ria de desmentir ao deputado; nada mais ha do
nàcões do poder executivo, autes de boa mente nisso que comparar-lhe as palavras e as obras e mostrar
c9nvenho, e que os ditos governos lhe hão de ser lhe a contradicção; isto é o que fazem todos os es
dados e nomeados em te~po pelo .imperante, ao criptores.
qualdeveráõ ser.subordinados em systema conve- O que ha de admiravel nisto, é que se avance que
niente á acção politica, que cumpre seja nma e in- o presidente das pro'-incias segundo as idéas do pro
dividua em todos os casos posto que composta da jecto é o ~esmo que o antigo govel'nador e capitão
somma de diversos movimentos, ou da somma das general. Ora, á primeira vista sallão as differencas.

. diversas acções dos él;gentes se?undarios do· pod.er O presidente não é chefe da força armada; não °ad_
que obra. Esse, porem, não e o ponto da questao ministra justiça; não fiscalisa as rendas; é mero
ou fundamento q'le tenho para me oppõr á d.ecreta- administrador e executor, e mesmo como adminis
ção da lei regulamentar provisoria que se acha em trador não possúe todo o poder, mas reparte-o com
discnssão. O que eu já disse em outra occasiào e o um conselho popular, que nas materias mais im
que ainda agora repito é. que ó tempo é improprio, portantes decide com elle; e comtudo ha quem
e a occasião inopportuna d~ se decretar a mesma tenha a ousadia de affirmar sem pudor que se quer
lei; seião quaes forem os motivos de queixas que !'estabelecer os antigos_capitães-generaes mascara
se publiquem,contra os actuaes governos das pro- dos, eque se intenta enganar o povo.
vincias. Foi a esta expressão que chamei sediciosa e anti
. Tem-se dito que estes governos não tem feito ne- constitucional; mas, com que geito o fiz? Lançando

nhuma cousaboa. Seja assim: e: dahi segue-se que da cabeça do nobre deputado, a quem ella esc.apou,
0& devatI\.os extinguir já por uma lei provisor!a, toda a idéa de intenção acreditando que a pronUn
su:bstituindo-Ihes antes de tempo e sem que esteJa- ciára sem pensar e sem reflectir nas cODsequenóas
,m9s constituidos, outros governos de diversa'f6mIa e tendencia perigosa de tão incauta asserçào; em
e talvez iguaes emsubstancia ? Não certamente~ fim qualificando a asserção de sediciosa e: não~ o

Entendama-DGs, senhores: se algllmas queixas autor della; Quanto fiz 'estal"a na ordem; {) que nao
15
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estava na ordem era amontoar falsidades, e traba
lhar por fazer odioso o que era innocente.

Para convencer-se alguam que a asserção não
podia deixar deixar de ser qualificada de sediciosa
basta olhar que eUa implicava na <tssembléa animo
decidido de enganar o povo que repousava na sua
boa fé e se entregára confiadamente á sua sabedoria
e imparcialidade. Digo a assembléa, porque be~

que o projeclo seja obra de um deputado, todaVIa
depois de ser declarado objecto de delibera«;:.ão e ter
até passado ã segunda discussão, passou ~ ser da
assembléa inteira. -

Qual era, pois, o dever de um deputado honrado
vendo calummar as sans inlenções do congresso?
Fazer o que eu fiz : taxar de sediciosas, expressões
que claramente o erão; repellir o insulto que injus
tamenle se fazia á assembléa; poupando o homem,
stirrmatisar a dotttrina.

Sim, Sr. presidente, firme nos. meus de.eres não
me arrependo de os ter cumprido, antes de novo o
declaro, todas as vezes que neste recinto se pronnn
ciarem palavras anti-constitucionaes, ou que me
parerão taes, serei o primeiro que as deflUncie á
censúra publica; sem attender a respeitos huma
nos, armado de rodas as peças, ayançarei co~ de
nodo a combater quanto ressumbre á anarc\lla. E
não será a anarchia, avançando que ha no povo des
confianças, que mais existem na iI1?'aginação dos
nobres preopinantes, crea-Ias na realidade pelo es
caldamenlo das expressões, e pelo.suspeito das con
jecturas? Como no estaclo da discussão desfazer
agora o que mais não póde ser desfeito 'J

:'ia primeira discussão tratou-se de reformar as
juntas de go.erno em opposição ao projecto que as
abole; esta idéa foi disper.sada e 6 projeeto passou
á segunda discussão; como agora desandar e pôr
de novo em questão o que já foi desprezado?

Ne1n se diga que na segunda discussão podemos
destruir o que approvámos; a segunda discussão
tem por fim ensaiar em particulàr e detalhe o que
em globo nos agradou; podemo~ 1?-ella .despr~zar
detalhes que não quadrem com as ldeas pnmordlaes
do projecto, oU; substituir-Ih.e o~~ro~ rl?ais .apropria
dos; mas regellar os mesmos prmcIpIOs e meonse
qúencia, e é isto o que fariamos se tepelissemos
este artigo, porque eUe envolve todo () projecto, e
regeitado eUe tudo o mais fica tambem regeitado e
acaba-se a segunda discussão,

A força da verdade, Sr. presidente, é quem me
sustenta: é a'verdade quem aguça as armas com
que ataco; a eUa só deverei a victoria que haja -de
alcançar; é eBa só a i~iIniga que }eve, com rfizão
assustár o nobre preopmante, e nao a eloquencla de
que me faz tão gratuitamente presente, e muito
menos a mesquinha lembranca das minhas relações
de sangue com membros do ministerio.

A eloquencia não assusta ao erro, em boa fé con
vence-o; á falsa e vaidosa instrucção, ao crime, ao
egoismo, e á impostura, disfarçados com as roupas
do saber, da virtude, do zelo, do patriotismo- e da
verdade, é que infunde salutar susto, apresentan
do-os em toda a sua medonha nudez; rouba-lhes a
esperança de applausos do povo' illudido, porque
tanto suspirão, porque tanto intrigão, Ora, eu
creio, ou ao menos desejo crêr, que o nobre pre
opinante não estará no caso de temer tanto esta vi
sita.. mas, ou tema ou não tema, eUa é sempre
favoravel á nação. .

Quanto á relações de parentesco, é tão baixa a
insinul!-çãó de susto que eUas possão incutir na

alma intrepida de um deputado, que não cuido que
o ilIustre preopinante a apontasse seriamente. Que
tem de te~er-~m dePu.ta~o dos ministros, e muito
menos de rrmaos de Inlmstros ? -

Sr. presidente, não.lemos qtie temer: Sl3não a voz
de nossas censciencias q~le nos aceusa; procuremos
estar bem com elIa, fazendo o nosso dever, e não
olhemps para considerações estranhas. Se a tanto
chega a fraqueza do nobre deputado que á face de
um seu par o assusta, só porque tem relacões com
o ministerio. que misero guarda das suas liberda
des escolheu nelIe o povo do Brazil I Eu, Sr presi
dente, mostrarei, sendo preciso, que conheco mais
a dignidade do lugar que occupo; o tempõ' muda,
os minis~ros d~sapparecem, outros vêm; venhão e
verão que -os não temo, que os atacarei, qtle não
recusarei inimisades -por nem do meu paiz. Deus e
a sua voz, exprimida pelos gritos de minha conscien
cia, é só o qlt6 temo. « Je crains Dieu, cher Almer,
et je '/l'ai d'a1llre crainte. li

Agora mesmo, se os ministros que me são .liga~
dos por sangue, attentarem contra a liberdade.e o
bem do Brazil,. eu nào serei dos derradeiros a des~

afia-los á leal combate, e chamar sobre elIes a justa
vingança da patria offendida.

O SR. I:-{El'IIUQUES DE REZENDE :-Levanto-me para
fazer um requerimento que ha muito tenho em:- vista
mas sem faUar nelle, pO!" ser isto muito da obriga~

Ção de V. Ex.; vejo, porém, 'que é preciso faze-lo.
Sr. presidente, tenho reparado que todas as in

vectivas e ~ersonalidades que tem havido aqui,
nascem de i..- a discussào fóra da ordem. Nós vimos
a este lugar fazer leis e nào descompormo-no~:
ainda eu cá· não estava, e já ouvia que se dizião
aqui personalidades, e procurando o fundamento
descobri que as questões rolavão fóra da ordem do
-dia. E' indecoroso á assembléa e compromette o
credito deHa; já p.or ahi se diz que nós vimos aqui
disputar e não fazer leis. .

Requeiro, pois, Sr. presidente, que todas as vezes
que qualquer dos illustres deputados disser uma in~
vectiva ou sahir· do objecto principal, V. Ex. o
chame immediatamente á ordem, porque a titulo
de uma explicaçãosinha, de dar uma resposta, come
ca-se em dize- tu, direi eu; leva-se uma hora em
questões estranhas ao objecto ; perde-se o tempo,. e
nada de leis; ora. eu não venho para aqui ouvir
personalidades e invectivas.

Talv:z seja eu o primeiro que nie..-eça ser cha
mado-a ordem ;' mas quero se-lo lQt;o que me tenha
desvairado, comtanto que se não consinta questões
fóra da ordem. -

O S1\. CAR.NEIR.O tlE CAIIPOS :-51'. presidente, eu
não tinha tenção ~e fallar nesta materia; porque já
em out~a s'essão mostrei os inconvenientes que a
meu 'Vêr resuItavão da approvação deste projecto ;
mas como os principios que então expendi têm sido
censurados fortemente, e considerados como incon
ciliaveis .com o governo constitucional, direi em
defeza delles o que me ~arece necessario. -

Na monarchia representativa é essencial que a
execução esteja encarregada a um s6, que é o me
narcha chefe do poder executivo, assim como a de
liõeração a muitos; e.nas provincias os seus gover~

nos· respectivos devem se..- formados sobre as mes
mas bases. Estes principios são verdadeirõs, ~ são
os meus nesta materia; mas, se convenho da sua
bondade, considerados em abstracto, não concordo
na saa applicação ao caso presente; por~nto, em
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principios não discordo .-dos nobres preopinantes
que sustentão .0 projecto; só me desvio do seu pa
reeer quana> á occasião de os pôr em pratica.

Julga-se, com'"o se diz no art. l°, que eslá em dis
cussão, que devem as juntâS de go,!erno ser desde
já abolidas; e argumenta-se que os' males que tem
sofi'rido as provindas I'ro-v:ém da fórma que se deu
ás mesmas juntas, e que. por isso nunca O· effeito
cessará, se não fôr removida a causa; mas eu,
Sr. presidente, não estou persuadido de que taes
males procedão da organisação actual dos govern~s
provinciaes.

A mudanca repentina da escravidão para a liber
dade, e a intelligencia errada da espressão soberania

. do povo, e do mesmo termo liberdade, espalhada por
indi"iduos de tenções sinistras entre os povos, ou
dada por estes mesmos, como novi~os em doutrinas
constitucionaes, tem sido, no meu entenger, as
cansas principaes das desordens que tem desasoce
gado as provincias. A estas causas ajuntarei a dos
partidos diversos que existem l)as mesmas provin
cias, os quaes, posto que diversifiquem em idéas,
não tem duvida de ligar-se para fazer causa commum
contraa fórma de governo escolhido, e ordem estabe
lecida; a cujo fim fomentão discordias de que es
perão tirar partido para os seus intentos particl).lares.

Se a organisação dos governos fosse a causa ra
dical daquelles males, as quei..us se farião contra
ella. mas nas que vi e examinei attribuem-se aos
partidos, nos quaes tem figurado ás vezes os mesmos
membros das juntas. Eis-aqui, Sr. presidente, porque
eu temo que este remedio em lugar de curar a
molcstia a vá aggravar. por não ser applicado-no
momento opportuno. Porém, disse um illustre de
putado, seo mal se não remedêa já, talvez, quando
se queira cuidar delle, não seja já tempo. Respondo,
cuidemos delle já; essa é tambem a minha 'opinião; .
mas não destruamos as juntas. O que está vencido
é que é preciso reformar os govern~s; pois façamos
essa reforma; demos-lhe um regImento em que
se marquem clarament.e as ~uas attribuições, e
mostre-se por ~a pro"clamação aos povos quaes
são os seus deveres, para que conheção que não
lhes é licito crear e abolir governos segundo lhes
parece. Voto pois contra o primeiro artigo, porque
nelle se estabelece a abolição das juntas de go
verno; e direi o que entender sobre os autros para
que se reformem os abusos que tem .motivado tantos
males, e que precisão na verdade de prompto re-
medio. •

O SR. COSTA AGUIAR:-Sr. presidente, quando
em sessão de Z1 de Maio se tratou da primeira
discussão d'este prõjecto; eu disse então o que
julguei conveniente para que passasse para a se
gunda, em que ora está; e pareceu-me haver respon
dido aos argumentos de alguns Srs. deputados, que
opinarão não serem as desordens, succedidas nas
provincias, motivadas pela creação d.e taes go
vernos provisorios, mas sim pelas circumstancias,
~ por outras causas, etc. Eu ,oderia repetir agora
o mesmo que ponderei, até porque os argqmentos
que hoje se apresentão são em verdade. os mesmos
ainda que revestidos de outras vestes, e enunciados
por outras palavras; mas não seguirei de 'certo tal
vereda, porque além de enfadonha, é de maisinutil,
-e só serviria de roubar-nos o tempo: limitar-me:-hei
portanto á algumas observações sobre a materia
em questão.

Parece incrivel, Sr. presidente, que tendo-se
,41ecidido por uma maioridade absoluta que este

projecto passasse, para a se.,aunda dLc=cussão e isto
pelas razões que se expuzerão em uma tão n:nhida
e longa discussão, se pretenda ainda agora o con~
trarió do que então se venceu; porque outra cousa
se não póde deprehender, se este art. l° não
passar; por quanto estabelecendo-se nelle a abo
lição dos actuaes governos provisonos creados pela
.de~oraçada"'ei de 29 de Setembro, é claro ll\.le toda
a doy.trin~ dos outros. artigos seguintes, e tõdas as
prOVIdencIas estabeleCIdas ne~te projecto, dependem
daquelI31 hypothes~, quero dIzer, de ser appi"o,ada
a doutnna do rcfendo art. l° o que se não fõr ven
cido, está tam~em i~plicitamente decidido que não
passem os outros artIgos, por serem todos fundados
~a .existenci~, e na. appioyaçã? do referido primeiro
~hgo: ~ nao sera. Isto SUSCItar a mesma questão
Ja d~cIdIda, e ,en~Ida em contrario da pretenção
dos Illuslres preolllDantes, que se oppõe ao venci
mento deste primeiro artigo '! Creio que sim; muito
embora não passem como estão redigidos os outros
artigos, ou mesmo se accrescentem alguns addi!a
menlos;-isto entendo eu, e em nada se oppõe ao
vencido. porque não ataca a principal base, sobre
que está fundado este projecto. isto é, não destroe
a abolição dos go,ernos pronsorios pela fôrma
porque actualmente existem; ao contrario eu mesmo
que ,oto, e ,otarei sempre para que passe o art. l°,
não me conformo ('om a doutrina de alguns artigos,
que devem ser reformados, ou emendados.

Ainda outra" vez in~lão os nobres lll",'opinantes
para que se espere- pela constituição, e que este
projecto fique sustado para então; é em "erdade
digno ~e a~miração a repetição desta opinião;
porqae Isto Importaria o mesmo que dizer, nada
de reforl}la dos actuaes gO"ernos,' vão os povos
soffrendo , e tenhão paciencia até que pela consti
tuiÇã~outra cousa se decrete. Ah ! Sr. presidente,
é preCISO ter viajado ás provincias, e estar ao facto
do que ha acontecido, para melhor conhecer o peso
dos males, que sobre elIas tem carregado pela
creação de tão monstruosos governos: e quando
apparecerá sanccionada a nossa constituicão ? Oxalá
podesse ser já neste mez ! Desgraçadaménte porém
não é isto. possivel, e a experi~cia nos môstrarã
o tempo que sobre tão importante ·objecto deverá
decorrer, especialmente se continuar o mesmo furor,
e vontade de tantas emendas com que se tem em
verdade complicado a discussão dos projectos, que
até aqui tem sido apresentados. Em. vista do que
deixo ponderado, e do que reflecti na sessão de Z1
de ~Iaio, voto que passe o primeiro artigo do pro
jecto em discussão.

Julgou-se a materia sullicientemente discutida;
e propôz o Sr. presidente se. devia passar-se á dis
cussão do art. 2°, e vencendo-se que sim leu o
Sr. secretario o referido artigo,

«Art·. 2.° Será o governo das provincias confiado
provisori~ente a um presidente e.conselha. »

O SR. FERNANDES PINHEIRO :-0 art. 2° deste pro- .
jecto me parece falso, e que muito deixa á desejar
para complemento e perfeição do systema adminiso
trativo : pelo principio de que para o exercicio d
poder'executivo necessita o governo de sei secun
dado por um mobil de ·acção de natureza analoga,
e" da mesma fórma que os movimentos do coração
são suppridos pelas arterias e veias destribuidas
pelo corpo humano, assim importa colIoear-se á
testa de cada ilrovincia um agente do .ex~cutiv~;
mas na vasta extencão das nossas provlDClas nao
basta este só agente para levar-a vida á todaa.
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circuroferencia) esta roda principal da machina poli
tica depende de rodas secundarias. que commu
niqnem gradualmente a acção ás partes .mais. re
motas: o presidente concentrado na capital, e um
administrador, que dirige antes, do que executa;
a autoridade municipal é que verdadeiramente, e
em todo o caso, será o administrador d~facto; e é
por isso que para precawr embaraços na execução
offereço o seguinte

« A.DDIT.UIE.·..TO

« Que se accre..<:cente que em cada municipio ou
l"illa haja um admimstrador subordinado ao ~dmi
nistradol- geral da prol"incia. ao qual servirão por
ora de conselho as mesmas camaras, informes comO
por ora são. Paço da assembléa. 16 de Junho de
1823.-0 deputado, Fernalldes Pi-nheiro. »-Foi
apoiado. • .

O SR. PEl\EIR.t DA Ct::sH.\ {São o ou\>irão os tachi
graphos.J

O SR. AR.\t:lO Luu mandou á mesa a ·seguinte

cc E3fESDA

« O goyerno das pro\"inda~ será confia~o provi:
soriameute á primeira autOridade ccclc~lasllca, a
militar de rualúr graduaçã<?, e .ao maglstrado de
maior procedimt:nto.-A,.aIlJo LUIla. »

O SR. AROliCHE RESDOS mandou lambem o se
guinte add.itamento para o fim do artigo:

« Que se regularáõ pelo regimento que se lhes
der.-José ArOllche de 1'oledo Relldon. 11

O SR. SECRE'URIO C.\R~EIRO DE C.UlPOS leu estas
duas emendas, e a do Sr. Fernandes Pinheiro, a
qual foi apoiada na fórma do regim8nto, e tambem
a do Sr. Arouche, que por isso se ordenou que fossem
impressas para entrarem na 3· discussão. A do
Sr. Araujo Lima, pornào ser apoiada, foi regeitada.

O SR. PEREIRA DA CUXH.\ tambem màndou á mesa
um projecto de regimento par!" os gov('~nos provi:
sorios; mas entrou-se em dunda se dena este pro
j.cto ser impresso ~ara depoi~ se discutir, ou se
devia seu autor retrra-Io para Ir apresentando suas
alterações á medida que se debatessem os artigos
do projecto da nova fórma de governos provisorios :
conveio seu autor em retira-lo.

O SR. PRESIDE~TE declarou então que era che
gada a hora da leitura dos pareceres, e por isso
ficava adiada a discussão do art. 2°.

O SR. RIBEIRO DE ASDRADA como relator da com
- missão de fazenda leu o seguinte

« PARECER .

« A commissão de fazenda tomou em conside
racão o requerimento de Antonio .Machado de Car
valho, e teve preseBte assim a consulta do conselho
da fazenda, a que elle SG refere, como o decreto
de 30 de Marco de 1819, de que o supplicante não
fez mencão, mas (JUe a commissão exigio por cópia
do thesoUro, e vai junta a_ estes papeis para melhor
conhecimento deste negocio. .

Do exame, a que procedeu a commissão sobre
todos estes papeis se manliesta:

« 1.0 Que o supplicante reduzido a-um estado de
p10ravel de saude, e de decadencia pelos revezes, que
sofferu no giro do seu commercio, pediu em 1817
um de tres omeios, que apontou no seu requeri-

mento em attenção a serviços, que apresentou
documenUldos; mas não justificados; e que não
fora deferido, como consta da resoluéão de 6 de
Julho de 1818, tomada na sobredita consulta. .

« 2. 0 Que pelo menciõnado decreto forão atteD
ãidas as cinto fiilias do supplieélli~ com a pensão
annual de 50S a cada uma, paga pelo thesouro.

« 3.0 Finalmente, que. o supplicante, calando
aquella pensão jã conferida. apresenta novamente
aquelles mesmos serviços, expõe as diligencias, que
tem empregado para occorrer ao estado de neces
sidade, em que se acha com a sua familia ; e conclue
pedindo du~s mercês; 1.& a de uma pensão suffi
ciente para si, e para as suas cinco filhas côm sobre
vivencia de umas para as outras. 2.& Que estas sejão'
consideradas como filhas de um homem benemerito,
afim de que sobre elIas possão recahir quaesquer
mercês, ou graças.

« A commissão á vista do referido julgou do seu
del"er não entrar no conhecimento da justiça da
pretencão do supplicante por haver a esse respeito
uma le·gislaçâo propria, que não se acha revogoda,
qual a que manda decretar os seus servicos: e é de
parecer, que a representacão do suppliéante pelo
citado motíl"o, e ainda mais por não conter algum
projecto de lei, ou de reforma urgente n~!) é objecto
de deliberação da assembléa. Paço da assembléa,
16 de Junho de 1823.-J[ar/il1& Francisco Ribeiro
de _~lldrada.-J[a7loel JacilllJlO :fogueira da Gama.
-José Arollche de Toledo Relld01l.-Barào de Santo
Amaro.-José de Resmde Costa. 11

Q SR. PEREIRA DA Ct::SUA (Não o out:irão os tachi-
graphos.) _

O SR. PRESIDE:-iTE declarou que na fórma do regi
mento llC<l"a adiado o parecer; mas o Sr. Lopes
Gama ponderou que seria contenienle'demorar por
alguns dias a discussão da materia, ficando os
papeis na secretaria para serem mtos e examinados
,pelos Srs. deputados. Resolveu-se que assim se
fizesse; e marcou-se a sessão do dia 21 para se
continuar o debate do mesmo parecer.

O SR. RIBEIRO DE RESENDE como relator da com
missão de poderes leu o seguinte

C( PARE CER

cc A commissão de poderes tendo em vista- o di
ploma do Sr. José Marianno de Albuquerque, depu
tacro pela provincia do Ceará, e confrontando-o
com a aeta geral das nomeações. da referida pro
,incia o acha conforme a elIa e ao decreto, e
instrucções que regulão as nomeações dos depu
tados. E' de parecer que o mesmo deputado venha
tomar o seu assento nesta assembléa. Paço da as
sembléa, 16 de Junho Ele 18'22.-Estevão Ribeiro de
Resende.-Jlfanoel Jacintho Nogueira da Gama.
-A..nt011io Carlos Ribeiro de An.drada Machado e
Silva. »-Foi approvado.

O SR. AR.4.UlO VIA:~"NA por parte da comimssão da
redacção do Diario l~u os seguintes apontamentos
par-a a folha da sua repartição. _

Apontamentos que apresenta a commissão da
redacção, para se formar a folha daquella repartiçãe,
segundo as decisões da assembléa. .- -

Vencerão no mez de Maio, Passidonio Antonio
.A1ves80S, João Caetano de Almeida Silva 80S, Pedro
Affonso de Carvalho _70fJ, Manoel José Pereira da
Silva 'iOS, João Estevão da Cruz 50S, José Gonçal
ves da Silva 50S, Victorino Ribeiro de Oliveira
Silva 4fJS, Justiniano Maria dos Santos 3011. Paço
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da él.$Sembléa,16 de Junho de 1823. -Como relator,
.Araujo Vianna.

Fallarão alguns Srs. deputad9s, e suscitou-se a
duvida se os tacbygraphos deviào começar a vencer
desde o dia 17 de Abril em que se abrira a assem
biéa ou desde o l° de Maio; e depois de algum
debate o Sr. presidente ponderou que era do seu
dever infocmar á assembléa que alguns dos tachJ
gra{)bos vencião duas patacas por dia que se lhes
bana estabelecido para os eXCltar a estudar. o que
devia tomar-se em consideração para se decidir, se
lhes serião ou não descontadas aqueDas diarias nos
vencimentos que se lhes tinhão arbitrado.

Julgou-se a mataria discutida; c propoz o Sr. pre
sidente :

1.0 Se os tachygraphos vencerião desde \) l° de
Haio ou desde 17 de Abril; e resolveu-se que ven
cessem desde o 1° de Maio.

2.° Se aos que tinhão recebido a diaria de duas
patacas serião estas descontadas, desde o mencio
nado dia l° de Maio ; e decidio-se que sim.

O SR. PINHEIl\O DE OLIVEIRA, como relator da
commissão de instrucção publica, leu o seguinte:

« PRoueTO

l( A assembléa geral constiluin.le e legislativa do
Imperio do Brazil decreta o seguinte:

« 1.0 Será reputado benemerito dapatria e como
tal condecorado com a ordem imperial do cruzeiro
ou neUa adiantado, se já a tiver aqueDe .cidadão,
que até o fim do corrente anno ~presen~a assem~

bléa o melhoi' tratado de educaçao physlca, moral e
iuteUectual para a mocidade brazileira. . _

« 2.° Uma cúmmissão composta de sete cldadaos
de conhecida litteratura e patriotismo, nomeados
pela assembléa, decidirá qual dos tratados olTere
cidos merece a preferencia.

« 3.0 Não havendo concurrencia e apparecen~o
um só·tratado, ainda assim verificar-se-ha o premio
determinado pelo § l°, se a commi~são o julgar
digno de imprensa. Paço da assemblea, em 16 de
Junho de lb23. - Belchior Pinheiro àe Oli~'eira,
.lIanoelJacintllo Nogueira da Ga'lIla, ....lutamo Ro
drigues Vell.oso de Olú;ei~a, Martim F-ra1~cú:cO
Ribeiro de A.1Idrada, Antonw Gonçalves GOllltde. »

Ficou para 2a leitura.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem l° a

continuacão da 2a discussão do projecto sobre go
vernos provisorios: 2° regimento da asscmbléa;
3° segundas leituras de propostas.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, seCI'e

tario.

Sessão em I~ de Junho de 'f823

PRESIDENClA DO SR. ANDRA.DA E SILVA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez~se a chamada, e acharão-se presentes
53, faltando com causa motivada os Srs. Ribeiro de
Rezende, Caldas, Gama,Xavier de Carvalho, e Car
neiro da Cunha, e sem ella °Sr. Ferreira Barreto.

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

O SR. ARAUlO LIMA apresentou umas lOstruc
ções que ultimamente lhe. t~nhão sido r~mettidas
pela camara de Olinda. DecldlO-se que fossem para

a commissão .de constituição, com outras da mesma
camara anterIormente apresentadas.

O SR. DU.\.RTE SILV.\. ;-Sr. presidente, acabo de
l"eceber um officio do governo provisorio da minha
P!ovincia, com o resumo estatistico da sua popula
çao. Conhecendo eu quão defeituosos erão os map
pas anteriores, e a sua infidelidade, requeri áquelle
governo a diligencia de os haver mais exactos para
o que olTereci modelos. .

O governo annuio a minha rogativa, e a brevi
dade do tempo, como elle cODfessa, não deu lugar a
toda a precisa exatidão: todavia assegura poder-se
afirmar que a população da protincia chega a 5O,OVO
almas. Offereço pois o l'eferido officio e mappa para
ser rl:meltido á commissão de estatística, se esta
augusta assembléa assim o houver por bem. - foi
remeHido á commissão de estatistica.

O SR. P.\UL.\ l\lELLO ;-Eu queria que a assembléa
resolvt'sse se h'm um deputado direito de propôr, á
bem de sua provilll'ia. medidas que s.io do alcance
do governo, mas esquecidas por dle, ou a sobresta
cão de outras praticadas pelo governo e prejudiciaes
à provinda t Sl' não se mo rslrallhar, se é isto licito,
eu qu('ro otTerl'cer uma indica~ào, que julgo muito
necessaria, e de muito interesse relativamente á
prolincia de S. Paulo, que demanda a mais séria
attenção do gO'·erno.

O SR.•bDR.\.ll.\ ~hCIl.\DO;-~ão póde haver du
vida: é licito a qualqut'r Sr. deputado fazer as pro
postas que julgar convenientes.

O S1\. P.\UL.\ ~IELLU :-Mas advirto que não falIo
de proviul'ntia geral; tratu de uma medida parti
cular.

)luitos Srs, deputados disserão que podia.
O SR. PAUL.\. MELLO :-Como tenho noticia que

está a provincia de S. Paulo soffrendo os maiores
vexames em conscquencia de destacamentos conti
nuos de milícias, inutilmente disseminados em suas
costas e capital; e como para peior li, ha pouco,
no Diario do governo que se manda fazer nella um
novo recrutamento de tropas para a campanha do
Rio da Prata, bem que com o especioso pretexto de
voluntario, que só o ser,l em nome; não posso dis
pensar-me de desafiar a attellção do governo a este
respeito propondo á assembléa para esse fim a se
guinte indicacão que mando ,i mesa.

({ INDICAÇÃO

« Proponho que se convide o governo a tomar em
séria consideração o seguinte:

« A provincia de S. Paulo necessita das benefiças
vista.s do governo pelos gravames, que sofIre Com
os reiterados, e numerosos destacamentos milicia
nos na capital, em Santos, e mais pontos da costa.
e que ainda mais vai solIrer com o recrutamento
para o Sul, que se determinou na mesma.

(C Na esperança de se poderem talvez remediar
esses gravames sem detrimenlQ da grande causa,
desejo se me revele expôr algumas reflexões. Prin
cipiando pelos destacamentos nas costas, parecia-me
justo lembrar, que, estando em mar a nossa esqua,..
dra, e já consideravel, e commandada por tão ha
bil almirante, talvez fosse possivel eS<'usarem-se já
os mesmos, principalmente porque segundo as noti
cias de Portugal devemos pensar não viráõ m<ris
tropas inimigas, ou não viráõ tão cedo, e então se
gundo as novas not~cias, poderemos com tempo
tomar novas precauçoes,

16
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« )Ias ainda quando se não possão já escusar esses muito mais mandando-se cassar, e abollir certos
destacaIn2ntos, talvez se pllssão dO menos diminuir, priYilegios abusivos, que até agora. injustamente
supprimindo-se n'alguns pontos, como nos menos in- tem capeado á mllitos no desempenho de seus de
teressantes, e reduzindo-se a menor numero n'ou- veres; e muito principalmente, se se incitarem os
tros, como em Santos, onde já havendo guarnição animas dos voluntarios COm promessas de·prorimas
propria de primeira linha, talvez s6 com ella, e com vantagens e premios.
as milicias de seu termo se possa por ora manter a « Ce:tis~i1no eu da justiça do governo espero, que
praça, dispensa?-do-se por conseguinte os milicia.- a pronncla de S, Paulo lhe merecerá attenr~10,
nos de serra aCima, qlle tanto padecem com tal ch- obtendo os remedios de seus gravames, ou ao ménos
lUa, e lanta falta fazem fi suas casas, e aos interes- aqnelles, que as circumstancias permittirem.
SeS dp toda a provincia. Paço da assembléa 14 de Junh'J de 1823.-0 depu-

« Quando comtudo nem uma nem outra medida lado, Paula. »
seja praticavel, é sem duvida a de serem trocados, O SR. PAULA MELLO :-Segundo o que se pratica
e substituidos milicianos destacados em Santos por em CasOs identícos parece-me que a marcha é re
tantos pagos, quantos são os agora residentes na ca- meLter-se ao governo, sem passar pelas mais for
pital, que, como taas, são mais aptos para a defeza mulas do regimenLO, por isso mesmo que a indica
mais imporLante, beneficiaudo-se ao menos aquclles ção não é imperativa.
com a vantagem do clima, e proximidades de suas
familias, dignos certamente desta ~lreferencia, por O SR. FRA:'lC_\ :-Parece-me que se deve remetter
i>:3o mesmo que milicianos. ~o goyerno para dar as providencias que julgar

« Pas>:ando ao destacamento para a guarnição da justas.
capital, parece-me que muito se beneficiava aos O SR. A:'lDRAD\ MACH.\DO :-Eu creio que não SP.
milicianos, reduzindo aquella guarnição .:í muito mandou recrutar, mas que se acceitassem os volun
menor numero, medida Lalvez muito praticave\, tarios: sendo assim é desnflcE'ssnria a indicacão.
qnerendo-se; pois, sendo a cidade cenLral, e d"fen- .Em geral estimaria que tiyp.ssem fim estes recrúta
dida pela s('1"ra, s6 depende de lima foz:ça de policia mentos; mas não quero pedir pa,ra a minha pro
em que é admissivel uma re>:tricta economia ue pra- yincia um privilegio; se nas maís provincias
C.IS, llU por meios de SUppl'cssão tie alguns guardas quando lia precisãJ se recruta, não vejo razão suíIi
(como .1lém de oulras a de palado, em verlbdn su- ciente para se exceptuar a de S. Paulo.
peraua, qllf'rendo-s' mUllar o thezouro publico) para O SR. RIREIRO DE ANDI\ADA:-Posso affirmll.r que
li. casa du banca) ou por meio dG diminuição JE' ou- não ha semelhante recrutamento naquella provincia,
tras, reforçando-as porém de p'llvora c bala, para Com'itlarão-se para defender o imperiu na proviu
suppir ao numero. cia do Rio Grande e Montevidtío os que voluntal'ia-

(I Qualquerdesles remedios indicados, (quanrIo não mente quizessem faze-Io; portanto é um simples
possào ser todos) não só alliviria aquelles povos, convite, nào ha recrutamento.
como aquelle Ihezouro, que est;í assás s.lbrecarre- Ao que diz o nobre deputado sobre os destaca.
gado preselltemenle com o peso da folha militar, mentos para a costa, devo dizer que é indispt:JDsa
mui crl\scidamente superior ris forças do mesmo, e 'leI esta medida nas actuaes circumstancias, pois
de que resultão tantos outros males. ha necessidade não só de defender as C~lstus dos

« Mas os gravames expostos vão subir ao maio: invasores de Portugal, mas tambem das descidas de
gráo por causa do novo recrutamento, que se yal piratas que apparecem frequentemente elll barcos,
nelIa fazer, e ainda mais, se elIe rór c,)activo, e Yio- e que podem causar damnos ao::; povos. Todavia a
lento. Com etreíto é notorio, q;ne aquella provincia assembléa póde mandar remetLer ao governo a in
tem dado para o Sul muitos mIl homens e.n poucos dicação se lhe parecer.
annos, e que ainda no passado remetten ,í esta O SR. P,\t;L\ MELLO :-Eu receiandn opposição.
côrte mais de mil e cem praças, de que 'sá,voltou já de proposito não fiz a itídicaçào em tom impera
muito menos de metade; é tambem notono, que tivo; logo porque se quer obstar a elIa ? Vã ao go
em tempos de recrutamentos fogem da província verno; elIe a f.ome em consideração remediando
pelo menos tantos quantos são os recrutado;:; é não tantos males que talvez ignora. Rflpito qne en es
menos notorio, que presentcment~ tem ella em ar- perava opposi«:;ào, ma~ n,ão de certo dos deputado!;
mas não muito longe de dllll.S mil praças, (segundo da minha mpsma provlDcla.
me informão) o que sempre dependerá dP grandes Fizerão-se ainda algumas reflexões; e afinal"de-·
forças em 51 para a defeza, attenta a longitude de cidio-se que se remettesse ao governo, para este a
sua costa; é emfim notorio o actual estado de sua tomar na consideraçào que merecesse.
população ; parece-me portanto, que ella é digna Passou-se á ordem do dia, que era o arligo 2° do
de merecer a..heneficencia do governo, escusando-a projecto sobre os governos proví~orios, que ficara
d'aquelle contingente de tropas ol'dena:d:), o qual adiado na sessão antecenenLe.
em outra provin.cia ou não esgotaàa, ou de muito O SR. RODRIGUES D,\ COSTA offel'eceu uma emenda
maior. população, talvez não faça o peso, que S('"ll que foi lida pelo Sr. secretario Carneiro de Campos
duvida'V;lll nella fazer. mas tendo-se ponderado qlle era mais um novo pro
• «. ~Ias. se a sabedoria do ~o~arno julgar para pUa jecLo do que uma emenda, foi restituida aoseu'illus
mdispensavela~uelle sacIlficlO, pa.rece-me que ao tre autor para que fosse apresentando as suas
me~osé ella. digna de. merecer,. q!le se deIxe ao -emendas. á medida que Stl discutissem oS'artigos.
seu. reconhecido e proveitoso patnotlsmo o desem- Em consequencia disto mandou á mesa o mesmo
penho d'aquelle p.m, ordenando o governo, que es~e Sr. deputado a emenda se"uin te:
recrutamento seja.tão s6mente, e no todo voluntarlO "
e nunca Qoactivo, e violento; pois talvez ainda I « EMENDA
assim se conseguisse o fim, principalmente se a leva: " .
se tirasse não só das milícia.s, como das ordenanças, i « Em lugar d~ conselho em que ~aUa o prOjecto
onde penso baver mais babeis, que n'aqueUas; Ique parece dcst1Dar-se s6 ao cx:ecntn'o, se estabe-
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lecerâ um conselho ou junta afim de deliberar sobre
todo o bem e melhoramento do paiz, que durará o
tempo preciso, e conclu!do s~ dis~olverá.-Manoel
Rodrigues da Costa .-Nao fOi apoiada.

O SR. FRAN{".A :""':'Parecia-me necessario fazer um
additamento a estc artigo, pelo qual se mostre aos
povos que ~'co~stituição ha de dar a fórma dos go
vernos pronncHles; por este modo removem-se as
suspeitas dos povos, que justamente desconfião de
tudo o que é provisorio. Eis-aqui o additamento.

« E em quanto por artigos de constituição outra
causa se nào determinar,- Paco da assembléa 17 de
Junho de 1823. - O deputado França )l. - Foi
apoiado. .

Depoisde algumas observações sobre as referidas
emendas, julgou-se sufiicicntemente discutido o
artigo; mas anles dé passar ao 30 annunciou o
Sr. presidente que na sala immediata se achava o
Sr. José ~Iariano de Albu([nerque, depulado pela
provincia do Ceará; e sendo inlroduzido na fórma
do costume, p-reston o juramento do estilo, e tomou
assento no congresso.

Passou-se no art. 30 que foi lido pelo Sr. seCre
tario Carneiro de Campos.

( .\rl. 3.0 O prcsidente será o f'xecutor e adminis
trador geral da provincia ; será da nomeacão do
Imperador, e amovivel ad nutwn. II •

O SR. AXDRADE Lua :-Sr. presidenle : E' uma
maxima bem conhecida em . polilica, que nem
sempre a melhor in~liluíçào considerada em abs
trato, é a melhor na pratica. Uma lei que fizessc a
felicidal,!;.-- de um povo dado, falia igualmente a
desgraç~rdaquelle, cujo estado mental, e vrevenções
recebidas eslivessem em· manifesta opposlçáo com o
espírito, e disposição da dita lei.

Embora .se diga \lua é attribuição essencial do
poder exeeutivo o nomear todos os empregados.
que devem dar cumprimento ás leis, cu não posso
convir em que o presidente da provincia seja da
riomeação do Imperador. Sim, eu digo com o grande
Loke que nã.o conhéço a essencia de cousa nenhuma:
e muito menos conheco a csscncia de um Imperador
constitucional, e partes integrantes dessa gabada
essencia.

Eu olho, Sr. presideule. lão ~6mcnte á utilidade
dos povos, é esta a mira da minha \lolilica. Os povos

. deste vasto Imperio, Sr. presidente ha longo tempo,
calcados pelo despotismo dos d~lcgados dos mo
narchas, olhão com horror para tudo quanto é fa
bricado no segredo dos gabinetes. Elles veem nesse
proiec(o uma organisação da governo, que se diz de
fórma constitucional em epilogo ; mas cujas auto
ridades, que mais p6dem, são da nomeação do
Imperador; e um conselho de nomeação popular,
mas que nada mais póde senão dar conselhos, e
fanlasiar melhoramentos.

Essa organisação degoverno, Sr. presidente, seria
boa se já estivesse estabelecida a responsabilidade
ministe-cal ; se os povos nada temess<am do que se
p6de conchavar em um gabinete ; se elle!' não pu
dessem duvidar, de que a assembléa tem toda força
para reprimir os abusos ministeriaes ; se ellles e;n
fim não estivessem, como aqui se tem dito, tão
exaltados, e n'uma desconfiança quasi completa de
tudo o que se faz no Rio de Janeiro. Supponhamos,
Sr. presidente, que os povos desobedecião á essa lei,
n6~ em vez da paz lhe levariamos a guerra, e guerra
ciVil. E então Sr. presidente não será mais prudente,
e politico, emquanto não ha responsabilidacle, em
Ulll momento de tanta crise, reuunciar á essa attri-

bui~o d~duzida de uma pretendida essencia ? Não
sera maIS pru~ente, e polit~co dar aos povos ao
menos um preSidente de prov1ficia de sua eleicão e
c?~fiança, .e~qu~nto não se ~stabelece a respônsa
bl~dade IDlD:lste~al, essa UDlca salYaguarda dos di~
reltos de cldad..a0! Ser-n~s-ha licito, á nós procu
radores. da naçao lm.pôr a mesma nação uma lei
con~ra~la ao seu sentlIDento, e vontade soberana '?

A Vista do exposto, Sr.. I?residente, penso ter, na
emenda que olfereço, conclhado a nomeação popular,
com ~ssa. proclamada. caracteristica de Imperador
constltuclOnal e obVIado ao incom'eniente de ser
?omeado pr~side~le de provin('.ia, quem se julgasse
mapto, ou nao qUlzesse expôr-se a tamanha respon
sabilidade.

({ E:IIE:(D..\.

( L o O presiden t.e será o executor e adminis-
trador geral. da {>rovincia~ ,

«( 2.0 Sera eleltopelos mesmos collegioseleiloraes
que elegerão os deputados. .

« 3.0 A sua nomeação será confirmada pelo Im
perador.

cc 4.: Não poderá ser removido sem crime Ou mal
versacao.

({ 5.0 Só podem ser elegiveis aquellas pessoas que
dent.ro de um mez contado da recepção do presente
decreto. dere.m o seu nome para candidato na ca
mara da capital.

( 6.0 A camara da capital participará aos coUeNios
os candidatos quI' se tiverem oíferecido. o

«( '7.0 Se em alguma provincia nào appnrecerem
candidalos para presidente fica livre ao hllperador
nomear quem lhe parecer.- Paco da assembléa 17
de Junho de 1R2S. Il- Não foi ápoiada.

O Sn.. RE"l\l\,!\;"ES.D~ REZE~I)E :-Sr. presidente:
Para que fosse rejeItado este projeclo alIegou-se
com as dcsconfiancas dlls 1)01'OS : mas eu que eslava
convencido, e ainda eslou ; que a reforma era in
dispensavel, votci pelo projeclo, reservando para
este art. 3.0 pro pOr alguma emenda que conciliasse
o ,;ystema aclual e us direilOs do Imperador COm as
circumstancias do tempo, que siio a nlaior aut<1ridade
do mundo. Todos sabem que os "Overnos das pro~
vincias .são UlUa emanacão do chefe supremo do
poul'r executívo. que devêria em pessoa esta.r pre
sente .cm loda a parte; mas cqmo isso é impossivel,
nomeIa pessoas q.ue elll seu nome governem a:l
provip.cias;. é esl~ Um direito que lh~ compete:
mas e preCise, VIsto que esle decreto e provisorio
qlle o Imperador ceda de Ullla parle da plenitude
desse <.lireilo em favor das circumstancias.

Se os povos vis~~m ir <.laqui um homem .para
governaI-os pensarmo que era. um homem de felcão,
mandado para torcer il opinião publica. e forcal-os
a I'eceber o ?-espetiSl1lO que dles entendem que do
Rio de Janell".O.prelende estender-se a todo o Im
perio. Para conciliar pois estas circumstancias 'com
os direitos do Imperador proponho o seguinfe addi~

tamento - Será da nomeação do Imperador, mas
tirado d'entre as pessoas da mesma provincia-.
Quando se fizer a lei constitucional efixa, que re
gule a fórma e a nomeação desses governos, então
outra causa será determinado. .

Dir-se-ha. que é um direito do Iinperador a es
colha; eu já convim nisso; porém muitas vezes
fazeml)s o que nos parece menos regular; em razão
do imperio das circumstancias ; e ó Imperador deve
por agora limitar esse direitopnncipalmente
quando não ha nenhuma raz1i.opara que elIe e a



ou daquella provincia é cousa que não d~e influir
para nomeações: o Brazil não fórma se não iIma
familia : todos somos irmãos; e não devemos fo
mentar rivalidades indiscretas. Demais uma tal
limitacão seria uma infracção da autoridade do
chefe da nação; pois ninguem póde negar que e das
suas attribuições nomear as pessoas para os cargos,
conforme elIe entender que é mais proprio. e mais
co~ducente ao be~ geral da nação :, voto pois pelo
artigo, fazendo sunplesmente a seguinte emenda
que mando á mesa.
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nação sejão melhor servidos por pessoas antes desta
do que daquella provincia. Dirão talvez que os
povos não costumão respeitar muito pessoas que

· eUes virão ir com o cartapacio para escola. Fraca
-razão 'l Esses abusos é que nós devemos reformar :
é necessario, Sr. presidente, acostumar os povos a
ver :1as autoridades publicas a lei, e não os homens :
obedeca-se á lei, e não importa o individuo que a
execuia : é necessario tirar dos povos esse espirito
de supersticão com que olhavão com um ar de mis
terio para·os governadores que vinhão de fóra,
como se elles viessem do ceo. Eu mando a mesa o « EMENDA
meu aditamento.- Foi apoiado.

O SR. B..I.RÃO DE S.ÜITO A~I..I.RO;- Tambem pro- « Art. 3.0 O presidente será da nomeação do
ponho uma emenda a este artigo. Imperador, e servirá em quanto assim fôr conve-

A lei deve ser clara, para que a sua intelligencia niente.-Paco da assembléa 17de Junho de 1823.
esteja ao alcance de todos : Na primeira parte deste O deputado, ·Albuquerque. »- Não foi apoiada,
artigo, dá o seu illustre autor a definição de presi- O SR. ANDil.AD.\ MACHADO:- O terceiro artigo
dente, e diz:- será o executor e administrador; deste projecto tende a tres cousas: primeiramente
póde haver quem entenda, que nesta definicão não a marcar qual seja a attribuição propria do presi
ha senào mudança de nome. e que se vai restabe- dente da provincia, e extende-se até as palavras-
lecer o odiozo cargo de governador. Para tirar todos administrador geral da provincia-; em segundo
os motivos de desconfiança, e por isso que esses lugar a mostrar a fonte da sua nomeação; e em
governadores se dizião representantes do soberano, terceiro a definir a dura~ão das suas funccões.
seria a meu ver conveniente ajun tar á definicão as Contra. a primeira parte vi ·que alguns senhore's de
palavras de que o presidente não é representante, putados falIarão, dizendo que a achavão pouco
mas unicamente executor ou agente do poder exe- clara: tal foi um illustre deputado que orrereceu
cutivo. uma emenda, a qual não apoiei, por parecer-me

Voto pela doutrina da segunda parte do artigo. pouco comprehensiya, e não abranger o preciso
quero dizer, de que é do Imperador a nomeação do nas palanas - executorunico das deliberações do
presidente: Esta doutrina é fundada nos principios conselho.
da unidade da execução, e da responsabilidade. O presidente não executa só o que se decide em

Não me parece porém conveniente a disposição conselho; executa tudo quanto manda o ministerio
da ultima parte do artigo: A lei tem marcado o competente debaixo de cujas ordens está, e mais
tempo da duração do exercicio dos empregados pu- assim é administrador; administrar implica tal qual
blicos nos OffiClOS, de que são encarregados; o go- poder discrecionario, embora sf:'ja regulado por
verno os conserva, se elles senem bem, e não vejo ordens e instrucçõe~; não é pois pura execucão.
necessidade de se altf:'rar a lei, e esta pratica. Daqui se vê que a palavra - administrador- não

Fundado nestes principios orrereço a seguinte é superflua no artIgo; serve a declarar uma das
fllncções de presidente que é mais ampla que a mera

« EMEND.\ execução. Houve quem embicasse com a palavra
• I( O presidente será o primeiro administrador na -geral-cuidando, que anniquilava todos os mais

ordem da organisação administratinl, não para re- administradores secundarios da provincia.
presentar o governo, mas para em seu nome exe- Ora administrador geral não quer dizer admi
cutar e administrar: E será da nomeacão do· nistrador unico ; o que significa é que eUe é a fonte
Im d B - d S 4. • F por onde vem as ordens do ministerio, que elle as

pera oro - ara0 ·e anto. maro. ) - oi distribue; o que implica a existencia de adminis-
apoiada. tradOl'es de provincia de segunda ordem. E' admi-

O SR. FRANÇA:- Eu faria a este artigo unicamente nistrador geral da provincia, porque a elle é que
uma emenda de redacção nos termos seguintes- se expedem as ordens respectivas á prol-incia, das
«O presidente será administrador geral da pro- quaes executa elle o que pode, e o resto manda exe
vincia, e executo~ unico das deliberações tomadas cutar pelos seus agentes. Quanto ao odioso nome-
em conselho: sera da nomeação do Imperador, e executor- não posso achar-lhe razão e não acredito
amovivel aà nutum- » Deste modo me parece mais na existencia, ou possibilidade de semelhante adio,
clara a doutrina, e se evita toda a interpretacão, aliás tudo seria odioso neste mundo, e odiosissimo

· inductiva de conflictos de jurisdições entre o pre- ..o poder executivo. Sr. presidente tudo o que é ne-
sidente, e o seu conselho. cessario na ordem social nunca póde ser odioso,

O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a refe- salvo se é mal entendido, e ha quem trabalhe por
rida emenda. Não foi apoiada. desvairar o povo, ou se não queremos governo; e

O SR. ÁLMEIDA ALBUQUERQUE:- Não concordo neste caso deixemos de aqui vir, porque nós o que
com o que acabei de ouvir ao illustre preopinante: viemos aqui fazer e aquillo para que nos nomearão,

· nunca serei de opini~o que o presidenLe não possa foi para fazer gOl-:erno, e não desfazer governo. A
ser tirado, senão das pessoas da provincia, para segunda parte do artigo não póde, a meu vêr, deixar
onde elle fôr : seria isto mostrar uma certa rivali- de ser approvada, por ser conforme comasidéas que
dade, que se não deTe tolerar. Não posso ouvir que grassão na assembléa.
o chefe do poder executivo haja forçosamente de Tem sido quasi geralmente reconhecido que o
nomear esla, ou aquella pessoa : quando elle faz a mal das juntas provisorias vem de ser a execução
nomeação dos magistrados, e de quaesquer outros confiada a um elemento popular, a quem· pela
funccionarios publicos, não deve ter em vista, se essencia das cousas não compete executar; e a
não a capacidade de cada um delles: e ser desta. emenda que tinha por fim tornar as cousas ao antigo
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ehaos não devia ser apoiada como não foi; e por os presidentes, antes não os podesse retirar dos
isso não fallo sobre ella. Digo porém por confi.rIilar e!Dpreg?s sem ~ulpa, succederia que a administra
a minha opinião que sendo o presidente-de provincia çao podia ser tibia. desleixada e negligen~, sem
um agente de execução, a sua nomeação deve per- que o governo? pudesse remediar; pois não mon
tencer á mesma autoridade que nomêa os 3utros tando os desCUIdos a ponto, que justifiC<1ssem um
agentes ele execução; a qual entre nós é o Impe- processo ou por não serem especifiC<1dos na lei ou
rador. '. por não existirem as precisas provas '·edada era a

Um nobre preopinante propoz uma emenda que dem~ss.ão e _de-v:ia contin~ar em mal do povo uma.
restringe a escolha de S. M. á sugeitos da mesma admI~llSlraçaO merte, pelOl' muitas vezes do que
provincia e esta emenda foi apoiada. Contra esta uma illegal. .
emenda falloujá outro nobre preopínante e ao que Ora isto é absurdo, ma5'é o que seguir-se-ha do
me parece com valentes razões, pouco tenho de que lembra o nobre preopinante. E' por isso
acerescentar. Eunão julguei ser necessario por con- conYeniente e justo deixar á discripção e sabedori'l
dicões á nomeação do Imperador e restringi-la aos do governo a remoção dos presidentes assim como
môradores da provincia. á cuja testa tenha de pôr-se se IhJ! deixa a nomeação:
o presidente pelo risco, que podia nascer de seme- O SR. HENRIQUES DE fuZE:"iDE: _ Levanto-me,
lhante disposição. Sr. presidente,. para responder aos nobres deputa-

E' mister que nos persuadamos, que os governos dos que me Impugnarão. A familia brazileira,
não podemseroppostosás opiniões dos governados; dizem, é uma só e o -Imperador tem o direito de
governo que se oppõe á opinião ·conhecida do e~c~lher qua)!luer. Sã~ esses tall!be~ os meus prin
povo deixa de ser governo em breve tempo. Uma ClplOS; e!1 Ja prevem essa obJecçao ~ mas as cir
das opiniões das provinciass que não é contestada, é cUmstanclas e as desconfianças dos povos exigem a
O desejo de ser governadas por aquelles que sabem medida que propuz e é o que ainda se nào dest.ruio.
as suas necessidades. O governo de S. M. 1. !Ias,' não naverá, dizem, nas provincias uma
não ignora isto à muito menos quanto é perigoso ir pessoa c~paz para goyernar. ~u estou bem longe,
de encontro a opinião geral. Não desconfiemos pois Sr. presIdente, de pensar assIm sobre as provin
do governo elie não hade escolher os presidentes das cias; elIas tem pessoas para "irem aqui cooperar
provincias, senào de entre os cidadãos das mesmas na factura das leis e não tem para goyernar! TeU!
provincias, quando nellas se encontrarem cidadàos pessoas que nesta assembléalUanejem os inleresses
conspicuos, benemeritos e dignos de um emprego d~ todo o Brazi! e não hão de ler quem execute
tão relevante. . essas mesmas leis no pequeno circulo dessa pro-

Não é preciso marcar ao Imperador li. linha de vincia; onde el1es \'in~m e que elies conhecem!
conducta, que deve observar; é mesmo pouco Não posso crer.
airoso estreitar-lhe o circulo da escolha; e de mais Em todas as proyincias, Sr. présidente, ha capi
perigoso; demos o que é muito possivel, que nào tàes-móres, comOlandantes e pessoas que occupão
haja na província nenhum cidadão capaz do alto lugares de magistratura; e todas essas pessoas
emprego' ae presidente, sendo o gov~rnl? ob~igado á estão mais ou menos enfarinhadas nas materias de
nomear tão s6mente pessoas da prOVlnC1a, VIa-se na administracão e são capazes de governar. Desgra
necessidade de eleger menos dignos e inidoneos. çado Brazi! se não tivesse homens para executar as
Ora qual de n6s seria tão ousado que pedisse a sua leis em que elles mesmos tem collaborado e que
responsabilidade quando a lei o forcou a nomear exigom muito maiores lalentos ! Quanto ao dizer-se
incapazes? Ora a respo.Dsabilidade 'do minist~rio que o meu additamento é proprio para introduzir
é uma das cousas essenCIaes nos governos constltu- rivalidades, não é assim, porque este projecto é
cionaes e uma das primeiras garantias; se lhe provisorio e o meu additamento é u.ma medida para
dermos garrote, tornando injusto e impraticavel conciliar este decreto com as desconfianças em que
o exigir-se, faremos o maior mal possivel. Em ter- estão os povoPs: é uma medida que requerem as
ceiro lugar aftirma o artigo que o presidente será imperiosas circumstancias do lempo; maxirne
amovivel arl nutum, o que é conforme a idéa que quan~o pelas leis ~ntigas, segundo a minha idéa,
n'um systema constitucional devemos ter do poder depOIS da expulsa0 dos hollandezes, . nenhuma
executivo. . pessoa de f6ra. (ao menos para Pernambu(!'o) podia

A esta palavra propôz um nobre deputado que se occupar os empregos muniçipaes e outros; e todavia.
substituísse - continuará emquanto o bem da nação não houve por isso rivalidades, porque as circum
o exigir. -Eu :{lerguntaria ao illustre deputado, 'stancias do tempo assim o exigirão. Nem se diga
quem hade ser o Juiz .da, conven~encia ou d.e que por que em tal caso seria menor a responsabilidade
bem da nação contmue ou nao o preSIdente da dos ministros; pois não vejo porque razão serão
província? Parece que não deixará de concordar menos respon~aveis os ministros quando uma pro
que é o governo e então vem 11 dizer a alteração o vincia fór governada. por um indiyiduo tirado
mesmo que o artigo. Outro nobre deputado at~eou della mesma, do que quando lhe mandarem um de
.por outro lado a disposição do arti?o ~os segumtes fóra.
termos: sendo presidente de proVIncl/! um empre- A nom(lação não é em aDlbos os casos do Impera
gado como os outros e não sendo os outros empre- dor? Mas, dizem, o Imperador e o ministerio nào
gados privados dos seus empregos, senão por conhecêráõ em provincias distantes pessoas habeis
culpa, porque se hade fazer esta excepção cont~a os parece-me que isto nào faria muita honra ao
presidentes? Mas· o nobre deputado não VIO a ministerio. Desgraçado Brazil se o Imperador e
difierenca que faz dos outros empregados um pre- seus· ministros não estiverem ao facto do que vai
sidente Ode provincia; elIe é o m.Ullstro de estado pelas P!oVÍllcias e .não tivere~, ao men.os em geral ,.
daqnella prQVÍllcia' e como o. Imperador remove co~ecune~to.das pessoa~ maIS not~~eI~ que pelIas
li:riemente 0$ nlinistros de estado,pare?e conforme Il!()ra~! Demals esta medIda, como Ja dls;e, e .pro
a analogia, que tambem remova .opresld~nte. Se o..vlsopa; e portanto sustento e sustentarel sempre o-
Imperador não 'escolhesse e removesse hnemente addltaU!ento.. 17 •
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o SR. TEIXEIRA DE GOU\"Ê..-\: - Sr. presidente, eu receio obrará e, por uma aliaeão de idéas tudo,
estou inteiramente com"encido de que em systema quanto dos antigos go.emadores experimentarão
constitucional não ha empre"aado, que não seja niD~em os com"encerá que não de.ão esperar do~
re~ponsaTel; e estou tambem pel"$uadido, que o presldentp.s.
illu~re antor do projecto omittio a declaração desta EUes não tem as sufticientes l~es para distinguir
resp<>nsabilidade por julgar qne en~ é inherente Ieste..s da!}:uelles, ne~ são capazes d,e penetrar a con
a qualquer emprego, como por maIS de uma Tez ITemenCla de se comonuàtem, para G bem geral. os
t~m deClarado nesta assemblea; mas os tempos ~m goyernos das protincias com a fórma do governo
que ,i,emos, a geral desconfi~çi~ em que estão osIsupremo do Imperio, que elles mesmos mui espon-.
POYOS e I) receio, de que 05 inlDl1go~ da ordem se ta..neamente proclamarão_ Os nossos, inimigos que
aproyeitem desta falta, 'para sed~em ao pOYO Inao dormem, que não se de.scuidão. antes estão
incauto e lhe persuadire~, de que queremos resta- mu~to alerta para se aproveitarem de todos os
belecer o antigo despotIsmo dos goYernado~es e meIOS de ..perturbação e desunião, não deixaráõ de
capiLães-generaes, que tanto os tem escandahsado ,lançar mao de uma occasião tão opportuna para
me ind.uzem a offerecer saJ'''a a redac:ção, ~ segl1in!e I' semear a sizania entre'as ~rovincias e- a capital,
ad:litamenk): (leu-o.) De~ta maneIra, ~r_ presl- augmentar a desconfiança, Jl1aquear e arrastar os
d'.'nte, fazemos conhecer claramente ao POYO, de 11 po\os ao seu partido e subverter a ordem estabe
que esta autoridade jámais violará impunemente lecida.
a ld e de alguma fórma desarmamos os inimigos da ! Pelo que nas aciuaes circumstancia~ nada mais
nO"a ordem de cüusas. I a?ho perigoso 'do que tudo quanto se apar,~ das
. O MESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa o seu formas popular~s e ~e'assemel~a com as antigas de
addi1amento concebido nos termos selTuintes : qualqu~r.maneira.; mdo-se ~~lm de enc~ntro com

'.. t>.. os preJulzos dos povos, nao se remedea o mal,
« ·Vt. 3.0 O pre~ldente etc, e no fim do art~go Iaggrava-se este tada vez mais. Por isso como eu

-strIctamente.re~onsaYel.~Paço da as~e".lblea, Iquero diminuir desconfianças. posto que mal fun
Il de Junho d~ lo~_ -Lucio SOQ.J'es TetXelra de, dadas, apezardas muitas emendas que tem havido,
GOl! l-êa.. » - FOI apOIado. ' I o zelo com que devo tratar esta materia me obriga

O SR. C:lR:~EIRO DE C.nl~os : __Ain.da pers~slo na I' a ofIerecer lambem a seguinte:.
minha OPIUlão, porque amda nao n d.estruldosos' .
meus argumentos, nem basta para os'combater as· II EMENDA
generalidades ~as _queixas e as desordens ac.onte- • ' '. _
cidas nas pronnclas; essas recontadas queIxas e « Art. 3.0 O preSIdente sera nomeado pela Junta
desordens tanlo podem provir da fórqJ.a dos gover-- eleitoral dà provincia por lista triplice para o Impe
nos que hoje regein a~ proYinci~s, c~mo de outras rador esco~her,um dos propostos.. .
Causas mui diversas: c necessano asslgnalar a ,"er- II Podera a JUllta eleItoral propôrpara este cargo
dadeira origem do mal, para o destmir J e para qualque~ cida.dão que ache ~apaz d~ o.. exercer,
sodesignar a fórma do governo, co~o a Ulllca ouao quer seja reSIdente na.. pro~f1a ~rOVlnCla ou em
menos a principal causa, era preClso que se mos- outra qualquer do ImperlO.-Larnetro de Campos. »
trasse que as outras já indicadas nem.de per si, -Foi apoiada. ,
11em todas juntas são capazes de produzIr os males O SR. l\lu:'m; _TAVARES: - Se eu intencionasse
que se attribuem á (órma .do_ governo; po~s se fazer os ministros de estado ir:responsaveis. de
a5sim não for, debalde apphcaremus .. as pron~el}- certo não approvaria este artigo ou para melhor
cias do projecto; ou porque ellas nao dest:ulr~õ dizer, passaria a votarjá em fal'or das emendas pro
á causa yerdad~ira -dos males ou porque. deu,arao postas: mas longe de mim semelhante intencão.
intactas outras muitas igu!ies ou mais influentes: l\lonarchia constitucional sem responsabilidade "dos
como entre as divet'sas orIgens das d.,esorden..s, eu ministros é um monstro, que só p6de exist.ir nas
indiquei a grande desconfiança em que estao os desmioladasJ)abeças dos amantes do absolutismo.
povos de que o governo não se descuidará ~eapro- Na responsabilidade, Sr. presidente, é s6 onde re
veitar todos os meios de os. fazer recahlr em _~ p6de encontrar esse admiravel expediente. a cuja
escravid~o, não posso connr que se adopte Ja falta fllachiavel attribue a ruina da sua Republica,;
a doutrina do artigo, po.sto que em these concorde expediente que removendo e punindo ministros
com os principios que servem de base ao projecto. corruptos, produz um remedio immediato aos

. Sr,. presidente, os prejuiz~s. dos povos mer~cem males do eslado e fortemente marca os. limites,
muita contemplaç~o e~ pohtlCa: quando o leglsla- dentl"o dos quaes o governo deve encerrar-se;
dor não os p6de vlctonosamentecombater, deve-os expediente, que na phrase de Delolme e dos mais
respeitar. • celebres publicistas, é s6 quem tira I) escandalo do

Os povos conservão mui .viv~ a lembrança do crime e da autoridade e acalma, o povo por um
jugo pezado que supportarão, estão resent~dos do gra~de e te~ivel acto de jusliça~ Ora !}:ue~ pensa
despotismo de alguns governadores; dIgO Jie desta maneira e que me parece a maIS ajustada,
alguns. porq"ue nem todos forão ~espoticos, mas q~~to á res'ponsabili~ade, não desejará.. tirar aos·
não se p6de negar que alguns o fôrao e tanto basta mlDlstros toda a evaSIva, pela qual possao tornar
para os flageHos que destes'sofIrerào os .faze:em DuHa ou menos. gra....os~ a dita respons~bilida~e?
nimiamente desconfiados e cautelosos. Não so os De certo que SIm. E nao se encontrarão evaSlVas
nomes e titulos, lambe.m as an~ogias !eID uma nas emenda~ propo~t~s? Parece-me que ~im. ."
forca magiea; é verdade que esta destrutda a que E que farra o mlUlstro se fosse obrIgado a es. '
poderia provir do nome; não é governador, é pre- \.:olher de tres' pessoas propostas. uma, e esta ao
sidente; mas dê-se otituloque-quizerem.. chame-se depais passasse a abusar, ou' se reconhecesse, per
a.dministrador, p.refeito ou presidente, como é um versa? Trataria porventura de a remover imme
só a quem se encarrega a administração da provin- .diatamente? Que 4ifticuldades não encoIitr91'ia, se
ela, será sempre para os povos o Sr. governador; o tal pretendesse? Era preciso esperar por noyas
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eleições ~ nov~~nte escolher ~utra pes.."O";;
quanto custãoas elelçoes em nosso pa1Z, todos nos
Sabemos.

Entretanto que se ~ffectuas..e:eestano~ eleição,.o
povo iria gemendo e as suas representaçoes o nn
nistro respo~deria: vós. fos~es q~em elegestes,
ten.l!e paciencla supportai.; na? cpuzesLes a tra!'e,
sotrrei a hydra,.ao qll~ ~aa3;. pOaerlanlOS reto!q.lill';
pelo contrario se a elel~ao for t?da obra do .mlDIS1.rO
e a pessoa eleit.a abusar, ou for reconhecldamen:e
inCilPaz cada um de nós tratará de increpar uma
tal eleiào teremos mais justos motivos para ad
voaar ã c~u..~ do povo opprimido, chamar-se-ha a
jui~o o ministro, se promp.tamente não remo.er e
punir os crimes do ·seu eleIto e desta sorte os males
não ~ontil1uaráõ.Eis a grande ditIerença entre uma
e outra eleicão. -.

Â outra emenda de se tirar de cada uma das: pro
vincias o seu respectivo presidente, não. encontra
inconvenientes e dilficuldades na pratica, anles
descubro nelIa muita utilidade: mas toda'ia para
se conseguir o fim desejado! eu opinaO.a p~ra que
nada se determinasse no artIgo a esle respello.

Deixemos o ministerio obrar livremepte; se elIe
tiycr- senso e desejar a consolida~ão d~ n\?ssa causa
e perfeila união e harmonia nas pronncIas; ha _de
sem.duvida, escolhe~ pa~a os. emp~egos os .v":f0es
mais pro~os.e de ~alOr mtelhg~ncH~, que 7xIstIrem
nas pronnclas; nao ha nece~sld~de P!~ra ISS? de o
'-iolentarmos por um acto leg.Islatl':o. EIs:-aq~ll como
penso sobre est..1. import,,:nte materl~; e a. nsla das
razões expendidas concluo que o artigo pude pasffir
sem alteração. .

O SR. VELLOSO SO:\RES mandou á mesa a se
guinte

processo, que~ cidadão, de\'"e ser privado do em
prego de que tira os meios de nT"er.

-Mas os presidentes das proVincias não -e::,-tão
nesse caso;- o sen lu.,aar não ~ um modo de vida'
é um lugar de feitori..<:acào; é um lu2aI' qne O"Impe:
rador dena encher pes..~almente; c~mo porém isso
não é praticavel nomêa seus agentes para em sen
nome governarem as pro,;ncias_

Já se disse que o mo\imenlo do poder execu
tivo deTe ser rapido e 'ligoroso ; se o lmpt:rador não
podesse ad llutllm remo,erum homem, que não é
senão seu fe~tor, quando \'"isse que ~ra mal ser~ido.

o andamento do poder executi,o ficar~a paralisado;
em'luanto se verificava se com effello tal presi
d:ente tinha crimes, ou P14ticado nial,e~ções,
tmha o Imperador as mãos atadas, e~ mal :;enido,
os povos padecião e nós aprenderiamos pela expe-
riencia os males de uma talmel1ida. _

O lugar de presidente- de pr~"incia não é dos
chamados modos de vida: sào meras feitorisarões
do chefe do poder executi,o. Portail.to esta clauSula
deve l~:xistir como essencial neste artigo•.

O SR. PAlJL.\ E MLuo:- Eu concordo com o
Sr. Carnt:'iro de Campos :::obre a necessidade de
conciliar o direito de llomeacão que· compete ao
Imperador com ilS desconlianç,i::: dos PU\'os nas actu
nes circumstancias; m.lS parece-me muito eSlreito
u circulo que marCOu o lllt'SmO nobn' dt:'putado
para a escolha do imperador: para o faztor mais
amplo eu diria qu,~ lhe fosse lin,' escolher entre os
membros" do con:::elho. A este fim offereco a se-
guinte em~nda que mandarei á mesa: -

« Será nomeado pelo Imperador .e sempre por
elIe amovh-el, entre os membros do conselho.
Paula._n-Não foi apoiada.

O SR. PRESlDE!'iTE perguntou se ,'stava suméicn-
cc EMEXDA ~temente discutida a Ulaterht; e deddindo-se qu~

(( Executor.das ordens -e mandados .do go.n~rno, sim, pa:"sou-sl' ao arl. 40 que flli lido pelo Sr. secre
sendo cumpridas pelo conselho, do q.ual fica. sendo tario Carneiro de Campos.
privaliva a administração c o preSIdente SImples « Art. 4.0 Para o expl'liieutl't,'rá um secret.lriu,
executor das resoluções do mesmo conselho.- que ~erá tambem LI do conseUío, mas seUl voto;.
JTeUoso.» o qual será igualmente da nomeaçào do Imperador

• e amovivl'1 a.d nu/ul/l. » • -
O SR. PRESIDENTE :-Se os Srs. deputados en-

tendem a emenda, vejão se apoião, p,orque eu não·a Ü SR. FRANCA: - ~ão approvo a chlUsllla do
entendo. art. 40 em qUI? ;e- estabelece que o secretario não

Não foi apoiada. tenha vuto.
O secr~tario de um governo deve ser um homem

O SR. DIAS :.,-Eu apoio a emenda do SI~. Car- que enlenda o que fizer; os cargos publicos devem
neiro de Campos, porque é ju~o qne se ·attenda á ser o patrimonio dos homens bl'nem~ritos; e por
vontade do povo e assim vai de accordo com ella tanto creio que não bil de nOIllI'ar-se para taes lu
a nomeacão. <rarCS homens a quem seja .mister dizer-se a cada

-Da mesma sorte entendo que oamovivel segundo passO faça. isto, accrelice:nte aguiUo etc.
bem parecer ao imperante não_póde adlllittir-s~; o Ora sendo o ~ecrelarlO uma pessea capaz e en-·
chefe da nacão não faz senao o que a leI lhe lendid~ nos negocios e que a i:::to hã de ajun.tar a
marca, não pratica actos s6 pEllo se\). arbitrio; e experiencia pratica dalle:", por :::er permanente em
por isso seja amovivel o presidente, mas quando se quanto o Imperatlor o l1ã~ rem?"c, cnten~o que
mostrar que commetteu erro que o mereça; o con- p6de muito bem falIar nas malenas que se oiTerc
trario seria um ataque á liberdaae dos povos; e a cerem.
nacão nã,o delega os seus poderes senão para se Aquella clausula só teri.a lugar nomeando o g~
conseguir o bem geral e não para'o chefe do exe- verno pessoas que para salISfaze!em as. suas obn
cutivo fazer o que lhe der na vontade. gações hão de recorrer aos offieIaeS-malúres, ou a

. O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-Eu não sei se outros de conhecimentos praticos das secretarias,
~ora sê discute a clausula-anwvivel ad nutum.- por não saberem o que é proprio do seu carg~; mas
Se estáem discussão direi que es~a clausula é es- recaindo as nomeacões, como devem recahir, em
seneial neste artigo; porque disting!> os lugares homens benemeritós, sou de parecer que tenhão
desses presidentes, daquelles lugares, que fazem ,voto, até por estarem muito ao faCI? dos object.os
o modo de vida de um cidadão; nesses não póde ad- que se tralão e .poderem dar e.sclareclln~ntos uteIs~
mittir-se semelhante.. clausula, porque não· é. sem tirados da pratIca dos negocIos.
malversaçji.o provada competentemente .por na de Nem se diga que se lhe tira o "010 para el"itar
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a sua influencia, que póde ser damnosa, por. ser o
cargo permanente, quando amnteça. ser o secreta
rio 11m intri",cra.nte; pois se eUe o for. ainda que
não tenha voto. fará tudo, como se costnma dizer,
JlO! detraz da cortina.

E..e:ta \"erdad€' já foi reconhecida, no antigo g&
Temo e por is..c:o tem .o~ em alguns tribunaes os
seus secretarios como succede no da junta do
óommercio. 'Portanto, seja sempre pessoa capaz o
nomeado. e tenha 'Toto nos nt"gocios de que se
tratar no conselho.

Alguns senhores se oppuzerão á opinião do Sr.
Franca tomando por fundamenlQ que os membros
noméados pelo imperante., como erão o presidente
e o secretario não derijo ter a attribuição de l"otar
que tinbão o~ membros de eleição popular; e que
se já por esta razão no projecto se não da\"'a ao pre
sidente mais que o \"'oto de qualidade no caso de
empate, de nenhwn modo se podia conceder ao
secretario.

O SI\. A!~DR.UlE LDU pedio a p3lana e leu a
seguinte

« Art.. 4.° § 1.0 Para o expediente ha\"etá. um
secretario que será tambem o do conselho, mas
sem \"Oto. o qual será da nomeação do Imperador
e só amovi\"'el por crime ou malversação.

« § 2.° BaYf'rá tambem um secrelario para os
negocios militares e da nomeaçào do Imperador,
amovivel só por crime ou mal\"'ersação. Paço da
assembléa, 17 de Junho de 1823.-Lui= 19fulcio de
Andrade Lima. »

A primeira parte desta 'emenda foi apoiada: e a
segunda foi retirada pelo seu illustre autor, por-se não
tratar -ainda de materias militares a. que elIa se
referia.

Julgou-se sufficientemente discutido o artigo, e
passou-se ao 5° que foi lido pelo Sr. secretario.

«Art. 5.0 Tanto o presidente como o secretario
terão ordenado pago pela fazenda publica da' res-
pectiva pro:nncla. II .

O SR. MU:'\IZ TA.VARES lembrou por mais acer
tado que se incumbisse á commissão de fazenJa o
arbilramen~o dos ordenados de presidente e secre
tarios, segundo o estado das provincias.

Depois de bre\"es reflexões assim se decidio.
O SR. sECREnRIC C\R!\r:JRO DE CAllPOS passou a

lêr o art.. 6° concebido nos termos seguintes:
«Art. 6.° OpresidE'nte despachará por si só, e de

cidirá. todos os negocios, em que segundo este' re
gimento se não exigir especificamente a cooperação
do conselho. )l-Passou sem discussão.

Seguio-se o art. 7° que foi lido pelo meSmo Sr. se-
cretario. •

«Art. 7.0 O conselho nas provincias ~aiores cons
taráide seis membros, nas menores de quatro.».

O SR. PAULA E MEu.o. pedio a palaITa e lêu a
seguinte emenda, tendo além da assignatura de seu
autor a do Sr. Duarte Silva.

« EXEI(J)A

« Terão tantos quantos os districtos eleitoraes,
mas nunca menos de quatro.- Paula. - Duarte
Silva. »
. O SR. DUARTE SILVA:- Eu assignei a emenda,

até .por ser coheren~e .com as inst.rucções que re-
cebi de mens consütumtes. .

i\ão ha\"endo esta. decluação sempre os eleitos
sabirão da capital, porque tendo maior numero de
eleitores. a maioria de votos fazá suppJanlar os
dos districlos, Quizera eo que sendo possivel hou
vesse pelo menos 11m conselheiro de cada districto
afim de que cada um deDes tivesse no conselho um
guarda de selAS direitos 6 prüiilutor dos seus inte
resses; (apoiado) do contrario muitas vezes sof
freráô quebra por falia de coobecimentos pecu-
liares. .

O SR. PJu:smE.~ propoz a emenda. l\ão foi
a~fu~. -

O SR. COSTA. AGUUR :-Sr. presidente: Não posso
admittir o que pretende o Sr. Paula e .Mello nào só
porque não sabemos ainda qual de\"ezá ser a divisão
que para o futuro faremos dos districtos eleit.oràes;
mas mesmo porque uriando actualmente o nu
mero destes mesmos districtos nas diversas pro
mcias do imperio, teriamos por isso mais conse
lheiros E'm amas do que em out.ras. o que nem deve
ser. e até, no meu entender, é impolitico; porque
semelhante medida seniria só de augmentar as ri
,-alidac;les, que desgracadamente existem t'ntre al
gumas provincias; qÚando pelo contrario nós
devemos fezer todos os esforços possi\"eis para que
cessem taes incon\"enientes e para que de uma vez
acabe o espirito de provincialismo; e E'U estou tão
longe de annuir ã taes idéas. que antes .otarei,
quando fôr tempo, para que o numero dos conse
lheiros seja igual em todas, acabando--se por uma
vez a tal diO'erença de provincias grandes e provin
cias menores. porque t.odas devem ser iguaes ~
gozar dos mesmos direitos e prerogatit"8s.

O Sa. PRESIDE!\"'tE declarou adiada a discussão
por ser .chegada a hora marcada para a leitura dos
pareceres de commissões.

O SR. ANDR.'DA M.'CUADO :-Não se achando na
commissão de poderes a 'acla das- eleições dos de
putados pela comarcado sertão de Pernambuco, não
pódo a cnmmissão dar o seu parecer a respeito do
deputado eleito pela referida cOmarca e por isso é
necessario que se officie ao go,-erno para que a
remetta se a tiver, ou expeça as ordens competE'Dtes
para que .enha de Pernambuco. .
. Resolveu-se que se officiasse ao governo.

O SR~ FRANCA :-Como membro da commissão de
policia peço a V. Ex. que proponha á assembléa se
a dita commissão dive continuar com os membros
que compõe actualmente a mesa, ou se enlrào
tambem os dous adjuntos nomeados quando erão s6
dous os secretarios.

O SR. P~REIRA D.t CUNH.': - Sou de voto que
entrem os dous primeiros secretarios e os dous
membros de fóra; com o Sr. presidente temos os
cinco com que se era.ou a commissão.

O SR. COSTA AGt;J.\R :-Em verdade é necessario
declarar o numero dos membros de que deve ser
composta a commissão de .policia; porque como
no art.. 146 se declara que são membros natos o
presidente e os secretarios póde entrar em .duvida
se esta commissão deve ou não ser composta de
t.odos os quatro Srs. secretarios, ou só do lo e 20:
parecia-me que era bastante q~e semelhante com
missão fosse composta sómente do Sr. presidente
e dos dous primeiros secretarios os quaes com os
outros dous senhores de fóra da mesa prefazem o
numero de cinco membro$ que em Terdad'e é sutil-o
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ciente para acudir e providenciar os negocios que
occorrerem sobre objeetos policiaes. .

Depois de ~reves reflexões, propoz o Sx:, presi
dente a materia á ~otacã.o, e decidio-se que só en
trasse~ o lo e 2" secretarios, os quaes e os dons
membros já eleitos formarião a commissão com
ü presidente d:a assembléa, como pedia a boa
ordem.. •

O SR. NOG1JElRA D.\ G.uu. por parte da com
missão de mãrinha e guerra lêu os seguintes pare
ceres :

aos mem~ra.eis dias de tanta gloria para todl>$
e pro:a ,. ~I. I.; portanto. - Pedem a Y. M. I.,
~ dlgn~ atlentendo ao exposto e aos faustis
s~mos dias conceder-lhe aos supplicantes a sua
lIberdade: - E. R. M. - Ilha das Cobras 14 de
llaio de 1823.-AtllQflW José da FQflSeca. ~ (Se
guião-se mais 29 assignaturas.) _
~ SR. .ALE~C.U\ : - E' claro que o requerimento

fOI feito a S. M. 1.; e· eu inclino-me a crer
que elles sempre terião algum motivo attendivel
para o dirigir agora a esta assembléa; tahez
esperassem que pela sua instã-llacã.o obterião de
cisão fa.oravel; porém é certo que não nos per-

I{ A commissão de marinha e guerra, examinando tence decidir disto.
o requerimento de Antonio José daFonseca e outros Oque poderiamos ter concedido era uma amnislia
presos dos diversos corpos de linha da guarnição mas esla foi já debatida e regeitada;·e o perdã~
desta côrle em numero de trinta que se achão na particular que se pede no requeJ;imento só S. M.
Dha das Cobras e que pedem soltura em attenção póde dar; portanto conformo-me com o parecer.
ao fausto motivo da installação da assembléa, sem O SR. COSTA AGelAR: - Sr. presidente, em
declararem os crimes que commetterão, nem o verdade não sei coII;lo aqui "\"Cio parar este requeri
estado do processo que se lhes fez, allegand~ s6- mento, que pela sua letra parec& ter sido feito a
mente o. perdão que obti.erão 'alguns outros cruni- S. M. I.; II4lS emfim foi remettido á 'Competente
nosos, como forão os sentenciados que se achavão á commissão, e por isso dewmos dar~lhede5tino; o
bordo da náo, é de parecer que não póde ter lugar que se consegue appro"ando-se o parect>r da com
semelbantepretenção. Paço ~a assembléa, I} de missão, que me parece confonne; porque seme
.Junho de 1823.-Manoel Martttls do Couto RetS.~ lhante pretenção não póde ter luga'!", muilo princi
Manoel Jacintho Nogueira da Gaflla.-José Arouclle paImente não declarando estes llresos o seu crime,
de Toledo Rendon. » e aIlegando apenas li perdão que obtiyerão outros

O SR• .ALE~CA.R: - Eu peço 8 leitura do reque- criminogos, etc., o que por si só não é bastante
rimento dos presoS, porque o parecer não me·dá para obterem o fim que pretendem, devendo antes
noções sufficientes para poder formar juizo sobre a dirigirem-se ao gOl"erno, a quem intejramente deve
pretenÇão. • pertencer este negocio, por isso que nào mostrão

O S1\. SECRETARIO (;ARl'IJ;;JRO DE C.UlPOS leu o ter_ ainda esgotado os meios ordinarios; menos
que se lhes tenha feito injustiça ou vi61encia.

seguinte: b' O SR. DIAs: ~ Considerando que estes hom~n!'
« Senhor: Dizem os presos a ano asslgnados de estão presos a mais de anno, "ejo que não tem quem

difl'erentes corpos de linna desta côrte, que se achão os patrocine; e tal.ez porque reconhecem que esta
na prisão da l1ha das Cobras, por diversos crimes, assembléa é capaz de defendê-Ios, pretendem achar
que elIes supplicantes em attencào ao g!ande.e m~-. d' d al . . t' d t'b
moravel dia da instalIagão das cÓl'.tes, nao obtl,.erao all\ll o reme 10 e guma InJus Iça os rI unaes.

Não permitt~ Deus que nem'dos tribunaes, nem de
pe.rdão algum, e achan ~e a .malor parte dos sup- outra qualquer autoridade venhão a este congres~o
phcantes presos, uns a m~ls de, anno.., e outros_ á queixas de injustiça: mas a respeito destes homens'
pouco l!lenos tempo i tendo Já haVIdo alouns, e .nao acho que não devem ser absol u tamente despresados
tendo SIdo os supplicantes contemplados.: motlvos..e que se lhes diga que esgotados todos os meios'
porque attendendo a que. V. 1\1. L, houvesse:por ordinarios, acharáõ nesta assembléa, no caso de
bem perdoar aos s~ntenclados, que se 3;chavao a injustica, o remedio a qualquer abuso de que sejão
bordo da não, a IDalOr parte' por toda VIda, per- victimãs . .
doando-lhe os seus crimes, e mandando-lhe assentar' .
praça no batalhão de artilharia de. mari!lha do Rio O SR. PRESIJ)ENTE declarou adiado o parecer.
ae Janeiro, graça esta de memorla; nao contem- « SEGUNDO
pIando ao.s infelizes militares que por tantas vezes, .
tem 'posto o peito em defeza de. V. M. 1., ~omo « A commissão da marinha e guerra examinando
foi no alevante da divis~o de Portugal que as o requerimento dO'capitão JQsé de Vasconcellos
tropas pegarão eID armas e V. M. não se tem lem- Bandeira de Lemos, do alferes José Fellippe Jacome'
brado destes que. estão promptos a ~erra!Dar a de Souza Pereira e Vasconcellos e do alferes Do
ultima pinga de sangue em defeza da patna e de mingos 1\1anoel Pereira de Barros, conhece pelo
V. M. I.; o que põr estarem pre~os não tem podido seu relatorio e por dous affieios, que ajuntão de.
mostrar, o quanto são gratos ata0 amavel e augusto D. Alvaro da Costa ao barão da Laguna, que estes
senhor. . officiaes pertencem á divisão dgs 1"oluntarios reaes
. «E' bem verdade. que alguns têm cahldo pela pri- de el-rei estacionada em Montevidéo; que sendo
meira vez em crimes, por causa que tem; outros mandados á colonia do Sacramento alli forão presos
por ignorancia; mas es~es promettem a V. LU. I., e remettidos ao barão da Laguna, que os enviou á
o emendarem-se e servu-em com honra, desem- esta côrte. .
penhando os seus deve!es e d~ d~fenderem as « A missão dos supplicantes á cofonia do saCl'a
suas bandeiras, a patrla e a tao Justo senhor, mento no estado de guerra, em que nos achamos
como é a pessoa de V. M. 1. concedendo-lhe com a nação portugueza, persuade, que não tinha
a sua soltura aos quaes tem sido pri·vado pela patria outros. fins senão os de revoltar 'a tropa da calonia
o mostrarem' os seus deveres. Assim prostrados a seguir o seu infame partido contra a nação brazi
ante as .imperiaes plantas de V. M. 1., espe- leira, não se havendo prestado aquelIa divisão a
rão o conceder;..lhe a sua liberdade, attend~ndo aceitar o· partido de embarcar. para Portugal nos
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Sessão em -18 de Janho de ..8~3
~ ,

PRESIDENCIA no SR. ANDRAD.-\. 1- SlLVA

Reunidos. os Srs: deputado! .pel~s 10 horas da
maIihã, feZ-Se a chamada, e acharão-se presentes
55, .faltando por enfermos os Srs. Gama, Ribêiro
de Rezende, Xavier de Carvalho, -Carneiro da
Cunha; e sem causa participada o Sr: Ribeiro de
Andrada. .
. O SR. PR.EsÍDENTE declarou aberta asessãil, e

Ma. a acta da autecedente foi appr~vada.

« Matheus Alexandre Gueullete de :Menezes, fran
cez de. nacão, sendo despachado cirurgião ajudante
da tropa áa la linha na provincia do El'piritc-Santo,
por insubordinado e ferimentos, foi alli pronun
~iado e preso. Entrou em conselho de guerra e
llmllItima instancia foi sentenciado a ser demettido
do seu emprego, a estar preso po!' seis mezes e a não
residir naquella provincia. Achando-se cUIÍ'lprida a
sentença nasQuas primeiras partes, pretende o sobre
dito Menezes a revogação do terceiro castigo, que se
lhe deu, afim de poder voltar para o mesmo lugar
onde foi escandalóso.

« A commisSa.o de marinha e guerra tendo eJria
minado tudo quanto o sllpplicante expendeu, é de
parecer, que o seu requerimento não póde ser atten
aido. por esta '!1ssembléa, devendo cumprir-se a
sentença profenda em todas as suas partes. Paço da
assembléa, em 17. do Iunho de 1823.:'-'Manoe'
Mar(i~ do-Couto .Reis. -Manoel Jacintho No-

transportes que S. M. 1. lhe enviou. Nestas cir- gueira da Gaflla·.-Josê AroueM de Toledo Rendon »
cumstancias, ou elles -estejão presos por culpas, -Foi approvado. •

'pelas quaes devão responder em juizo competente, Lêll majs o Sr. Ne>oaueira da Gama a seguinte pro-
ou retido~ pelo direito da guerra como pertencentes posta da mesma cODunissão : .
á nação inimiga~ parece á commisSà<T que não peJ:'- .« A commissão permanente da marinha e guerra
tence á esta ass~mbléa a decisão da sua sorte. Pa~o tendo, feit!> a proposta de oito officiaes de que se
da as.sembléa, em 17.-de 1unho 1823.:- Mall~el deve compor.a cOJI!wissão de, fóra, para com ella se
Ma~hns do Couto Re~. - Manoel JMmtho NO-l entender em tão unpo~n\es e v~.riados objectos,
glrell"a. da Gama.-Jose .Jrouche de Toledo Remkm.» ! que se podem offerecer a sua cons1deraçào. repre-

O SR.. ALEXC.\R.: - Sr. presidente, eu não posso senta ~ f~lta de !'Cglllamento para o trlibalho da dita
ser indifferent.e ás vQzes dos allliclos; estes homens commlssao de fora, e para sua correspondencia com
$ào cidadàos portuguezes _mandados a uma ~xpe- a commissã.o permane!lt.e, e olfe,rece ~ deliberação
dicão pelo seu chefe, forao presos na coloma do da asselUblea as segu1ntes provldenc1as, que de
Sa·cram~nt.e e remettidos ao barão da Laguna que ve!ã~ ser participad~s aos membros da dita com
os mandou para aqui, e achào-se em conselho de mlSSélO pelo lo secretario ,desta assembléa, c incluidas
guerra. . no fim do capo 10 do_regimento, no Caso de mere-

Eu não sei por que lei hão de ser julgados, lUlla cerem a su~ appravaçao. '. _ "
ve~ que não são cidadãos. Acho melhor que se «Art•.1.,7. As coml~lissoes de fora nomearãõ
mandem ir embora, inda mesmo que sejão repu- dentre 51 um secretarlO e um relator, o darão
tados prisioneiros de guerra: isto é o que eUes ~arte desta. nomeação aas .secretarios das respec
J;'equ8l"em; e para qne os queremos cã entre nós'l tlvas comm1sSões da a~semblea, p~ra se fazer a reci
EUes não adherirão ao nosso sys{em~ e até fizerào pr~ca correspondeneta por OffiCIOS dos seus secre-
mais, não quizerão receber o soldo que se lhes tar10S. .
mandou dar; e dos officios do barào da Laguna nào « 158. Pediráõ aos secretarios das commissões
consta que elles commettessem delicto algum. Não da assembléa todas. as noções e documentos, que
sei pois de que'sirva rete-Ios em prisão; voto pois lhes forem necessaflOS para o desempenho do seu·
que sejào soltos. Os portuguezes já praticarão isto tra~alho, afim de se proceder na fôrma dos arts. 151
mes[Qo COIU o brigadeiro lIalloel Pedro de Freitas e el~.. .
C)utros de nossos patricios que fotão presos a Por- «,159. Nasin~orniações das commissões se prati-
taga);' não sejamos menos generosos e deixemos cara o que fica dISPOS,to no a~t. 153. .
que ~sses mise.raveis se vão embora.' « 160. Nos Ile~oc~os maIS gra\"~s~ segundo o

O'SR. ANDRADA lltcRADO: _ E' pr~ciso saber se -parecer das comI!ll~soes, c0!1correráo todos os mem
estes otlieiaes erão' espias, pois, nesse caso estão bros d~s _comm1~o~s. de fora com os membros das
sujeitos ás penas da lei; mas se o nã() erão devem res{lectlva" ~ommlssoes da a~embl~il para ,seu escla
ser,ttatados como prisioneiro de guerra. O exemplo reclInento, precedendo a ~eslgna~ao do dia e'h?ril,do brigadeiro Manoel Pedro não ,'em a pl'oposito, em 9:ue deva havet a sessao geral na sala para. ISSO
porque foi processado e julgado ínnocente, e em destmada.T' ••

. consequencia de sentença é que póde vir. Em uma pa- « .161. Nos negOCIaS, po~m,· de menor un.pOf-:
lavra se nào houve' espionagem nada temos com isto, lanClabastará, que c~~pareça. orelatordâ comml.ssao
se houve sejão julgadd's, sem que obste o dizer-s~ de ~óra, para.dp~les l.Uformar ~os me~bros da res-
qlle cumprião ordens do seu chefe.' pec~l.Va. commIssao da assemblea, no dIa e hora que
•. , . _ for mdIcada. . .
. O SR.~ FRANÇA: - Eu ~oncordo? ve.nhao ess~s « 162. As commissõ~s da assenlbléa pedirãõ ás
mformaçoes e ?- assemble~, çom m~elro conhecI- de fôra por 'meio Qe seus secretarios todas as infor-
mento do negoc1o, resolvera o que fôr Justo. maciJes e illustrações de que nec~ssitarem:

Consultando o Sr. presidente a assembléa, deci- Paço da assembléa, 17 de JUllhõ lt\23.-Manoel
dio-se que se pedissem informações ao' governo, Jfartins do Couto R.eis.-lJ[anoel Jacintho Nogueira
ficando ?ntretanto adiado o parecer. da Ga'ma.-José Al"ouche de Toledo Rendon.»-Por

. ter dado a hora ficou adiada.
« TERCEIRO O Sr. presidente assignou para a ordem do dia.:

l°, a continuação da 2a di?cussão do projecto sobre
governos provinciaes, 2°, a la discussão do piojecto
sobre a nat~ralisação dos portuguezes, 3°, regimento
da assemblea. . .

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
José Ricardo da Gosta Aguiar d'A1tdrada,. secre-
tario. •
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« Que se crie uma junta que será denominada
J unta de saude publica - com as attribuições, en
cargos e juristlicção, que até agora competião ao
phisico-lUór~ proyedor-mór da saude e cirurgião
mór do imperio, composta dos mcmbros que a as
sembléa gerallegislatiya e constituintc determinar.
e em que se cOIUP!'ehendão os aCluaes phisico'-mór,
provedor-mór da saude c cirurgião-mór dn imperio,
Paco da assembléa, 18 de J unho de 1023. - O
deputado. José de lle:eJlde Cosia. »

Tanto o projecto de lei como a indicação ficarão
para segunda leitura. •

O SR. RIBEIRO DE AXDR.-\DA compareceu a este
tempo .na sala, e tomou assento. • .

Passou-se á ordem do dia;. e entrou em discussão
o art. 7° do projecto sobrê governos provinciaes
que ficár~ adiado na sessão antecedente.

O SR. PAUL.-\. E MELLO pedia a palavra e mandou
á mesa a seguinte

q EMEXDA
« Antes do art. 7.° Em falta .do presidente ser

virá um 'vice-presidente, o qual será utn dos mem
bros do conselho, e por este nomeado.

« Ao art. 7.° Altero sete em lugar de seis, e
cinco em lugar de quatro.- Paula. »

A prim~ira parte da emenda foi apoiada; e a
segunda, regl;'litada.

O SR. PEREIRA DA CUNHA mandou· tambem ao
mesmo a!tigo a seguinte.

« EMENDA

« A antiguidade dos conselheiros será reguladll
pelo numero de votos das suas. eleições; .0. que
obtiver a maioria será o pcimelro, e serVIra de
vice-pre!iidente, e assim os demais que se segui
rem.-Paço da assembléa, 18 de Junho ~e 1~.
O deputado, Pereira, da, Cunhit». - FOI apOIada.

O SR., HENRIQUES DE REZENDE .otrereceu igaul
mente a seguinte

« EHE~D.-\.

« E nas menores de quatro; cabendo pel~ menos
um a caM comarca.-O deputado, He'1!r~q'Ues de
Rezende ».-Foi regeitada.
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« EMENDA

« EMENDA

cc Em lugar de 15 dias o segu~nte- Não aurará
mais de um mez. Paco da assembléa,18 de Junho de
1823.- José Arouéhe de Toledó Rendon ».-Foi
apoiada.

O SR. PAULA E MELLO: - O artigo diz que o con
selho se reunirã duas vezes cada anno : mas não
vejo marcada a primeira reunião, e além disto me.
parece largo de mais o intervallo de umas aOl1tras'
reuniões. Por isso faço a seguinte:

(C EMENDA

cc Art. 9. Q Este conselho se rerinirã pela primeira
vez, logo que que esteja nomeado, e finda esta
reu~ião,periodicamente de quatro em quatro mezes~

« Art. 9.° Em lugar de palavra unanimemente,
substitua-se, por uma maio-ria absoluta.- Paço da
assembléa 19 de Junho de' 1823.- Luiz 19na.cio de
Andrade Lima )l.-Foi apoiada.

O SR. PEREIRA DA CUNHA igualinente leu e mandou
a mesa a seguinte:

« EMENDA

« Haverá conferenciá todos os dias, que não forem
domingos e dià& santos, de manhã, feIta pelo presi
denle ou Yice-presidente, com dous c.onselheirosa
sen turno por distribuição semanal, assignando
todos tres os despachos qu.e proferirem.

« No Sabbado de cada semana se reunirá o conse
lho todo em conferencia pRra resolver os necigocios
de maior importancia, que para então se devem
reservar. J>aco da assembléa, 18 de Junho de 1823.
- O deputado Pereira da Cunha ».-Foi apoiada.

O SR. HE:'(RIQUES 'DE RESENDE :-Como "oto pelo
art.igo direi o que entendo sobre esta emenda. Sr.
presidente, o illustre autor do projecto quando or~
ganisou esle artigo, teve' em vista a materia do
artigo 12, o qual diz que nas sessões ordinarias o.con
selho terã voto deliberativo ; neste caso, e conforme
os principios adoptados o conselho de nenhum.
modo deve ser permanente; porque o presidente da
provincia nada podendo obrar contra asresoluções
do conselho, 'quando elle tem voto deliberatIVo,
S'endo perman~nte tinhamos de f~cto esses governo,s
policephalos que procuramos entar petos males que
delles resultão; e nada teriamos ganhado na ODO
lição das juntas provisorias; e sendo os presidentes.
da nomeação do Imperador, o governo ficava lie no
meacão popular, e jamais se poderia fazer ctrectiva
a responsabilidade do presidente, porque nada ptl
deria elle obrar em cQntradicção ás deliberações do
conselho. Voto portanto pela materia do artigo, e·
opponho-me á emenda do Sr. Pereira da Cunha.
. O SR, AROUCRE RENDON ponderando ser curto o
prazo de.15 dias marcado no artigo para a duração .
dàs sessões, leu e mandou a mesa esta :.

« E:IIENDA

cc EMENDA

ct EnENDA

« Tanlo n'umas ~omo n'outras serão electivas,
e a sua eleicão se fará pelo mesmo modo, porque
se elegem ôs deputados á assemb!éá e. P2r listil:s
triplices; e o Imperador escolhera dentre os ele1
tos o numero determinado pelo § 7.°-0 deputado,
Martim F-ranscisco Ribeiro de Andrada ». - Foi
apoiada. -.

O SR. MUNIZ TAVARES, .expondo que l~e parec~~
attendivel que os membros do conselho tlvessem Ja
a experiencia que dão os, ann~s, para quo os povos
não sotrressem alguns .maos resultados d~s verduras
da idade, ou falta do conhecimento preCiSO dos ne
gocias, leu e mandou á mesa uma emenda conce-
bida nos. termos seguintes:' ,

« Os membros eleitos para O conselho deverão ter
as mesmas qualidades que se requerem para depu
tado á assembléa s6 com a differença de terem 40
annos de idade.-Muniz Tavares )l.-Foi apoiada.

O SR. ARAL'JO LIMA offereceu a seguinte

cc As qualidades dos conselheiros devem ser as
mesmas que as que se exigem para' os deputados
devendo ter de mais a residencia de seis' annos na
provinca.-Araujo Lima )lo -Foi apoiada.

O SR, PAULA MELLO pedia a palavra, e leu a se-
guinte ..

cc EMENDA

« Todos os membros do conselho serão electivos,
e sua eleicão será como foi a dos deputados para
esta assembléa; e em: falta de algum membro ser
virã o indicado em maioria de votos ». - Paula.
-Foi apoiada.' "

Não havendo quem faliasse sobre as emendas o
Sr. presidente perguntou se estava discutido o ar
tigo, e decidindo-~e que sim, passou-se ao art. 9"
que é do teor segulDte :

cc Art. 9.° Este conselho se reunirá duas vezes

Fizerão-se algumas'observações sobre aSOOlen- ~m,cada anno, uma~o l"_deJaneiro, e outràno 1"
das otrerecidas e o Sr. presidente perguntou se- es- de Julho; cada uma destas sessões não durará
tava discutida a materia e. decidindo-:se que sim, mais que quinze dias, salvo se por afiluencia de ne
passou-se ao art. 8°, que foi lido pelo Sr. secre- gocios iinportantes unanimemente apontar o mesmo
tario Carneiro de Cnmpos., " conselho que se deve prorogar por mais algum

« Art. 8.0 Tanto li'umas como n'outras o magis- tempo, o <Nal porém nunca poderá passar de dez
trado mais condecorado e a maior patente de or- dias em cada sessão.
denanças da capital,. serào membros na}os do <:on- O SR. ANDRADE 1mA otrereceu ao artigo a se-
selho e os ~e~tantes,dous ou quatro, se~ao electlvos guinte:
e a sua elelcao sera pela mesma maneIra e modo, ,
porque se elegem os deputados á assembléa. Ele:"
ger-se-hão mais dous supplentes nas· provincias
maiores, e um nas menores, que supprão os impe-
dimento dos ordinarios. » .

O SR. RIBEIRO DE ÁNDRAll.\: - Eu considero os
governos pro....inciaes emanações do poder execu
tivo como os considerou o autor do projecto; mas
vendo que os povos estão na posse do os eleger,
e se persulldem, pelas idéas que se tem creado de lí

,herdade, e governo constitucional que de direito lhe
pertence esta eleição, julgo conveniente em lugar
ae arrancar-lhe de toda esta faculdade, de que elles
esperão grandes bens, conciliar o direito do Impe
raaor com a nomeação do povo, e por isso otrereço
~ seguinte
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contados do principio da primeira.-Paula.»._ Foi
apoiada. .

Não havendo quem maIS fallasse, .ao art. 90,
!eguio-se o 10, do teor seguinte :
. « Art. 19. Além. das reuniões ordenadas. por .esta

lei. podera o presIdente 'lonvocar para consultar o
que 1h.e aprouver, o.~ todo. o .conselho, ou parte;
advertindo que seJao principalmente aquelles
dentre elles' a quem I1lenos encommode o compa
recimento. »

O SR•• PEREIRA ~A CUNHA di~se que que podendo
haver Clrcumstanclas extraordlnarias em que fosse
utU a convocação do conselho pleno, julgava neces
sario que isso se declarasse no artigo para que deste
modo se promovesse, eom o maior acerto nas de
liberacões. a. prosperidade dos povos; e que por
isso oferecia a segwnte: .

«EMENDA

- «Além das reuniões ordenadas por esta lei, poderá
o presidente éonvocar o conselho pleno segundo o
eltigir o bem da provincia. Paço da assembléa 18 de
Junbo de 1823.- O deputado Pereira da Cunha. »
-Foi apoiaàa.

O 511.. COSTA AGUl,\R: - Sr. presidt·nte : Este ar
tigo, a meu ver, acha-se bem enunciado, e del'e
pas~ar cemo está redigido; pela sua doutrina yê-se
claramente que além da reunião ordinaria elos con
selhos provinciaes, de que se tratou no artigo an
tecedente, é aqui o presidente autorisad9 para con
vocar ou todo .0 conselho, ou parte deUe afim de
o consulla'r em casos extraordinari.os; e infallivel
mente deve isto assim ser, porque taes serão as
circumstancias, e tal a natureZa dos negocios, que
em verdade exijão semelhante reunião: mas como
este comparecimento d8l'e talvez ser oneroso1 e
mesmo' incommodo aos conselheiros, que residirem
em grandes distancias, é por isso que o au'tor do pro
jecto, COm prudencia estabelece no fim do artigo.
que sejão convocados antes aquelles, a quem menos
incommode o compareCÜllento.

Quanto á emenda que offereceu o Sr. Pereira da
Cunha, parece-me desnecessaria, porque é claro
que o 'presidente só ~eve C()llvocar o conselho se
gundo o exigir o bem da pro'4ncia, e isto sómente
nos casos graves e extraordinariQs: nem o contrario
se deve esperar, porque então sobre eBe devem re
cahir os incommodosbaldados e inuteis dos mesmos
co.nselheiros, que não deixaráõ de queixar-sedo abuso
que o referido presidente fizer de tal convocação;
nem mesmo é possivel semelhante hypothese, uma
vez que se faça effectiva a responsabilidade dos
empregados publicos. uma das melhores garantias
do systema constitucional.

O SR. PAULA E MELLO ofiereceu"lambem, fun'
dando-se nos mesmos principios, a emenda do theor
seguinte:

«EMENDA

« Art. 10. Além das reuniões ordenadas por este
decreto, poderá o]:>residente convocar o conselho
em casos extraordinarios de perigo, ou males graves
daprovincia.- Paula )).-Foi regeitada.
. O . SR•. HENIUQUES DE RESENDE: - Seria dureza y

"Sr. "presidente, privar os presidentes provinciaes
da faculdade de consultar quando queirão o seu
conselho. Mas estes conselhos ou hão de deliberar

'em materias graves que o presidente não póde de-
cidir por si, ou.em materias graves quando o pre-

dente. não tem. regras claras no seu regimento. Ol!
~as lel~, eu qUlZera que o conselho tivesse voto de
hbe!3-tlvo; e nos 0.utros casos simplesmente Con-
sultivo. Orrereço'por ISSO o seguinte: "

{( .4.DDITAMENTO

«E logo no princip.io das sessões exlraordinarias
~ c01?selho. Com o presidente decidiráõ se a malaria
e ~~quellas em que Q. conse~h.0 tenha "oto delibe
ratno. para 'sua responsablhdade.-O deputado
Benn'llles de Resende )?- Foi regeitado. .
,., Passou-:se ao 2° obJeclo da ordem do dia, e o
:::ir. Carnem! de Campos leJl o art 60 do re!ti.mento
da assemblea. '"

(( Art. 6()•.Nas emendas sobre escolhas de termos
as s~ppresslvas devem ler a prioridade do exame. ~
-FOI approvado.

( Art. 61. Nas em~ndas sobre o modo de ligacão
de termos tem preferencia as divisivas. » •

O~R. ACCI0Ll orrereceu e mandou á mesa a emenda
segulDte: '

« Tení prcfcrencia aquelJtt que couber no dis-
curso.-:-Accioli».-.Foi l'egeltada. .

.D_~POIS de h~e,:e dIscussão; venceu-se que a Com
mlssao o redIgIsse de conformidade com o que se
acha"a decidido sobre o art. 59. .

« Art. 62. .Estas emendas ou aIteracoes serão en
tregu~s ao Si.'cretario para as copiai· no recristro'
mencIOnado ~o art. 54, e serão i.mpl"essas no Diario
d~ Assereblea debaixo das datas em que livel'em
Sido entregues ). .

Decid~o-~e, depo.is. de algumas observaçõ('s; quo
a commlssno o redigIsse segundo a doutrina vencida
nos outros artigos do regimento, relativos a ('mendas
de propostas.

« Art. 63. Olivro do registro do que lrata o art. 54
será escripto em fórma cOrl'ente, laneando-se e~
cada pagina esquerda uma só proposta, e denan
do-se a pagina direita em brnnco para nella se es
creverem as alterações designadas no art. 58 ».

<! SR. FRA?i'ÇA ~azendo "cr a irregularidM(' e oon
fasao que hc~l'eru~ no registro das propostas e suas
emendas, no caso de se seguir a doutrina deste
artigo, otfereceu a seguinte:

( ~lENDA'"

._;( O registro das propostas constará de um livro
principal em que se lancem as mesmas propostas
e de um livro supplementar em que se lancem a;
emendas qu.e occorrerem. Paco da assembléa, lO de
Junho de 1823.-0 deputado; Franca. »

Sendo apoiada esta emenda, e reconhecida a ne
cessidade·dos dous livros para a.clareza e boa ordem
do registro, decidio-se que fosse remetiida á Com
missão para a i"edacçào deste artigo e dos seguintes
até ao art. 67. "

Passou portanto o Sr. secretario a ler o art. 68
concebido nos termos seguintes: •

« Ar. 68. Tudo o que se transcrever no.registro
das propostas será authenticado com o apellido do
secretario, que responderá ppla sua exacção.»

O SR. PAULA E MELLO pedia a palavra para lCJ
um additamento concebido nos seguintes termos:

«( Qualquer proposta antes da sua 2a leitura deve
ir á commissão respectiva se seu autor o pedir.-
Paula). "

Depois de alguma discussão, foi regeitado.
,O 511.: PRESIDENTE declarou que ficav,a adiada a

19



74 SESSÃO ~M' 19 DE JUNHO DE ·1823.

Sessão em 49 de Junllo de ~823

PRESIDEl'iJ:.L\ DO SR. Al'iJll\ADA E SILVA

RcunidÇls os 51'S: deputados pelas 10 homs da
manhã acharão-se presentes 56, faltando por doen
tes .os Srs. Ribeiro de Rezende, Gama Araujo-
Vianna, e Xa.vier de Can-alho. '

O SR. SECRETARIO CAR~ElRO DE C.Ull'OS leti uma
participação do Sr. Xavier de Carvalho em gue
pedia doze dias de licença para restabelecer-se da
molestia que soffria; e farão .col!cediüos.

O mesmo Sr. secretario disse: que o brigadeiro
Domingos Alves Branco offerecêra para se àistri
buir pelos Srs. deputados o manifesto dasua..:justi-·
iicação.-Forâo distribuidos os exemplares.

O SR. PRESIDE~TE declarou aberta a sessão e
lid~ ã acta da antecedente foi" approvad8.~ . .. ,

Por não haver expediente passou":se ã 'ordem> do
.dia., e o Sr. 'secretario Carneiro de- Call1~s leu' o

discussão por ser.d~da a hora para a leitura dos pa-jfalha no regimento sobra '0 modo de nos communi-
receres de comIDlSsoes. . !carmos com as c~mmissões de fóra, e por isso se'

O SR. NOGUEIRA DA. GA:lU., como relator ila com- I oiferecem estes artlgos para se lhe addiccionarem
missão de poderes, leu o seguinte: . ! Se acaso a assembléajulga, 'Como a mim me parece'

. «' Ique é .U!·~nte, faça-se a segunda leitura, pois ~
~ARECER !com!DI~s~o quer trabalhar· e acha indispensavel o

«A commissão de poderesexaminand~ o diploma !~er aunlIada para o bom desempenho do que se lhe
do Sr. Antonio Ribeiro ·Campos,. deputado eieÍto! Incumbe. ..'
pela -comarca d~. sertão da pro,incia de Pernam-; O SR. COSTA A?utAR :-Sr. presidente, é decidi
bnco, e eomparaQdo-o com a aela respectiva, que Idamente nec~ssano que providenciemos sobre o
veio hoje. ·remettida pela secretaria do illlperio o i modo e_maneIra, porque as. commissões de dentro
achou conforme a dita acta, e esta no essencial con-l se devem entendet: com as de fóra d9 assembléa na
form~ ás leis e intrtIcçõe9'porque se devia regular.! m~rcha.dos~egoclOs de que forem ~ncarregadas;
E' pois de parecer que o dito Sr. deputado póde vir l e Isto nao so porque o regimento no capitulo 10
tomar ,,:ssento nesta assembléa. P~ço d"a 3'-"ssen?bléa, Ique tr3;ta ~as commissões, D;ada diz a este respeito:
18 de Junho de 1823.-MalloelJaClnt!lo J'oguelra da i mas. prmclpalmente porque e em yerdade mais con
Gama.- Antonio Carlos Ribeiro de A11drada Afa- I vemente e acer-tado o estabelecermos uma relITa
chaào e Silva· !'.-:- Foi approyado. . Icer~a e i~val-i~\"'el, até para evitarmos qualquer f.dta

O SR. SILVEIRA l\IE:-;DO~ÇA. em nome da commis-I de I,?~en~~enci,a que possa haver e!llre os membros
são de colonisacão, e catechisal'ào dos lindios, leu; de f?ra com o~ da mesma assembIea, c supposto eu
.tnmbem Oseguinte:' esteja persuadIdo que todos os senhores que tive-

• rem a honra de taes nomeações, concorreráõ -de
« PARECER certo com todas a.s suas .forças e luzes para o .bom

« A commissão de colonisacão ciyilisacào e ca- ~ese~lp('nhode tao melInd~osas tarefa;:;; comtudo
techisacão dos indios ·vio 'coih satisfaéão' os _ e mUIto melhor que no regunellto se determine ex
Apontamentos 'sobre a civilisacào dos indÍos do im':' pr~ssan~:nll' a, ma~ch}' de ta(l~ negocios, d.o que
perio do Brazil - olferecidos' a este augusto con- delX~~ 1:;lo ao arbltrlO ~as divl:'rsas co:n~mss~e~ ..
gresso pelo seu illustre membro o Sr. José Bonifa- Em \Is.la do pondcrad~ :;~u de voto qlW os artIgos
cio de Andrada e Silva. o~:re~ldos pda COlll1l11SsaO de ,!rUI'ITa e marinha

« Reconhe!:endo'a importancia da materia, con- sejao lIupress?: p~ra l~ntrart'1Jl em dise~lssão (! 101'
_ sidera este trabalho precioso resultado de profunda marc.m, dep~)llj de appronldos, a contznuação do

filosophia e consumada.pericia na marcha t1'radual referido capitulo 10, que destl' 111010 ficará com-
da civilis~càO do genero humano.' ° plet~ e .cxacto. . .

cc A comÍnissão se guarda de extracta-lo por .não Flzerao-~~ mais.algumas obsl'r~·açües~ e r~c~m~e-
desfit1'urar o oriO'inal que pensa dit1'no de se illlpri- cendo u a~~en.lbléa que ~ materill dona addIccIo
mil' tal qual seoacha, devendo julgar-se como um nar-se por artIgos .no fl'guuonto, julgou-se l!rgente
compendio de principios elementares, da sciencia, ou como re~uereu.o Ill~lJ'e reInc.lor ela comnnssào, e .
arte de diricir, e civilisar os~sel"ao"ens do Brazil sum- fa~e~do-se por ISSO segu~da Ip~tura, mandou-se im-
mamenle· interessante -aos gov~rnos e habitantes prlllllr para entrarem dlscussav. • .
das provinocias com elles limitroplies, e~quanto o . O SR. ~)nEslDENTE assigllou para a ordem do dia:
estado,o não póde. tornar geralmente effectlv~. l°, ? proj~cto sobl'l~ os governos provinciaes; 2°, a

« E portanto de parecer: 1a dIscussao do prOjeclo sobre a naturalisac..io dos
« LoQue seja impresso quanto antes, para ser p.?rtuguez~sc outros estrangeiros; 30

, a I" •discus-
presente a ~sta augusta assembléa ; e para instl'Uc- sao do proJecto sobre. o.l!lOdo JJ.e promulgai' as leis.
ção da nação. se exponha á venda publica. • .Leyantou-se a sessa? as 2 hQJ'as da tarde.-Jose

« 2.0 Que se expeção ordens ao governo para que Rtcardo da. C9sta Agmar de Ihldrada, secretario.
remettendo alguns exemplares ás respectivas pro- -
vineias, e exigindo "deUas as necessarias noticias,
informe sobre os meios mais efficazes de realizar
em toâa a sua extensão tão importante pr\)jecto.

(C 3. o Que esta olferla seja recebida com especial
agrado. por esta augusta assembléa fazendo-se na
acta honrosa menç~. Paço da assembléa 17 de
Junho de 18'23.- Antonio Goncalves Gomide.
M-anoeL Rodrigues da Costa..- Jóão Gomes da Sil-
veira lIlendonça ».- Foi approvado. .

Com:>.não houvesse quem mais pedisse a pa
lavra para leitura de pareceres de commissões pas
sou-se aus adiados, comecando pelo da commissão
de .marinha e gU9rra sobrê o requerimento de An
tonio José da Fonseca, e outros presos na ilha das
Cobras cujo' parecer ficára adiado na sessão ante
cedente.

Depois de algumas refl~xões foi approvado. :
Seguio-se o outro da mesma comlllissão sobre os

meios de se communicar com a commissão auxiliar
de fóra já nomeada.

O -SR. CARXEIRO DE CA:lIPOS :-Esla proposta da
parte da- commissão é feita por se julgar que ha



SESSÃO EM 19 DE JlJNHO DE .1823 75
art. 11 do projecto sobre governos protinciaes, que
é do teor seguinte:.
• l( Art. 11. O conselho não terá ordenado algUm

fixo' nas reuniões, porém, determinadas por esta
lei ~nde é de necessidade a sua cooperacão, terão
os 'conselheiros electivos sómente nUla gratificação
diaria designada pelo goyerno, e paga pela fazenda
publica da respectiya proyincia. »

O SIl. ROCH.-\ FIU:Xco :-Como me persuado .que
os conselheiros den~m ter algum ordenado certo, e
at'I meslUO tempo nào está ainda arbitrado o que
hão de ter os president-es e os secretarios, otIereço
a sl'guinte-emenda na qual os regulo na proporção
dos que se estabelecerem.para os presid~ntes :

« E3IEiD.\

. II OS conselheiros terão. de ordenado a terça
parte do que P?r .lei se assignar ao p.residente da
respectiva pronncla. l)aço da assemblea, 19 de Ju
nho de lS23.-Alltollio da Racha Fra1ICO. h

O SIl. PERElR.\ DA CUXB.\ :-Como sou de yoto
que {) conselho den~ ser permanente por isso en
tendo lambem que se lhe deye assignar ordenado
certo. Á esse fim olfereço a seguinte

« ElIE~D_-\

li Os conselheiros yencerii.ü dI' ordenado annual
uaS pro'-indas maion's ou gemes, UIII conto at' réi:"
e os secreta rios, seiscentos mil réis; nas 1111'nores.
seiscentos mil réis e os secretarios quatrocl'ntos mil

· réis pago$ pelos cofres da fazcllwi pública lia r~s
pectinl (irorincül. Paço lia assellJblé'l~ 19 deJunho
de 1S".?2.-0 d~putado, Pereira da CUlIha. II

O Sr.. AIlOUCHE RE~DOX :-Xeste art. 11 julgo
necessario supprimil- a palana-clectiyos-; em
tudo ri mais estou pela doutrina delle, mas acen's
centando-Ihe a dedal-ação do dia em que' .começa o
vencimento da gratificação, e daquelle eID que ter-
mina. E' por isso que fiz.a seguinte etilenda ou ad
ditamento ao referido artigo:

II Que seja supprimida a palavra-electivos.
« Que sejão uddiccionadago as palavras seguintes:

-desde o dia em qu~ sahirem de suas casas até'que
a enas yoltem. llaço da as~embléa, ~9 de Junho
de lS".23.-Jusé Arol/clte de Toledo Rendon. »

· O SR. A:'iDllADA ~L\CH.WO :-Eu peço que primei-
ro que tudo se leião estas emendas. para se vêr se
são apoiadas; puis no -caso de o serem cada um
poderá fazer as renexões que lhe p,u"ecerem justas.

O SR. PnESIDE:iTE propoz a emenda do Sr. Rocha
Franco.-foi regeiLada.

Passava tlepois a propõr a do Sr. Pereira. da
-Cunha, mas o mesmo Sr. deputado disse qucrefle
ctindo que a cOIDlUissão de fazenda, devendo propôr
os .ordenados para os· presidentes e secretarios,
tambem podia marcar os vencimentos dos conse
lheiI1Js,· queria retirar a sua emenda, no caso que ã
àssembléa o per-mittisse.

Resolreu-se que a retirasse.
Propôz então o Sr. presidente a emenda do

Sr. Arouche Rendün_-Foi apoiada.
.A:nnullcioll-se a este tempo que estavaJla sala im~

medÍéro Sr_ Antonio Hibeir~ampos,deputado pela
comarca do sertão ue Pernambuco, e o Sr. presiden te
interrompeu a dist:ussão para ser introduzido o dito

·Sr. deputaào na fórma do costume, e tendo elle

prestado o juramento do estylo tomou assento na
~~embMa. . ,

Continuou-se a discussão do art. 11.
O SR. P1:SIlEIRO DE OUYEIR.\ pedio a palavra -e

leu a seguinte

« DlE:XD.\

« Art. 11. O co~~elho n.!i0 terá ordc;'ado algum
mo ; mas nas reUDIoes terao os conselheiros et(:. .
supprimidas as palaYras determinadas, etc. ~té co~
operação-inclush-e.- Pinheirc. )l-Foi ~poiada.
. O SR.. PRESIDE~"TE perguntou se estaYa sufficien
teme!lte discutidQ o artigo, e decidindo-se qúe sim,
disse que se passaya ao art. 12.

O SR. C.\RXEIR() ·l'E C.UlPOS: - Parece-mc que
antes do art. 12 deye hawr um em que se estabeleca
o tratamento tanto do presidente como dos consê
lheirus. Isto não é ocioso; darei a razão. As seC're
tarüls de estado não pódem dar sl'não o tratamento
mar~'ado por lei, (' por isso aos governadores e ca
pitães-gl'neraes davãoo de senhoria, se aliás por
titulo o~ patente não tinhão exedll'ncia; e quando
regia o gOH'rno interino dayão o que tinhão as
pl'ssoas quI' o cUlllpunhão.

(.Inando c1-rei o ~r. D. Joiio VI lililndou commu
niear a todas a:' prorindas os succ('ssos do' dia 26
dI' Fe,·ereifCI. fizerá'J.se as participaçü.,s d'lOdo-se
.lUS guycrnadores o tratanwnto 'IUt' tinhão I'0r lei;
mas pam otUeiar pam a Bahia ond.' jil havia crU
\"eTno pru\"isurio hou\"e u embara<;n dt" nilU saber'=se
que tratamento se 1I11' daria. pois cOllsidcl"iltlo como
interino sú lhe toca,-a o das pessuas dl'·que se COIII

punhão. I' poderia isto tomar-sO CO/llU etfl'Íto de
pouca contemplaçãu.

Eu ponderl'i istl) ao minislro dI' Estado. que
wmbem não quiz resolver po.- si a duvida.·e deter
minou eonsultar El-ltei; mas como assim $1' ~emo

rll"a (I expediente. l'sl"olhco-se por lUl'l1wr o I'S
crerer por portilria para l',-iliu-.tl trill.lmenlo.

O glll'l'.-no da Bahia escandalisou-sl'. I' repn'
sentou que os púnls lhe nãu tcriilo o n'sl'/'ito de
vido. se vissem que o ministt'rio o trata\"a etlm pouca
considerarão. lsto mon~u 5.. lU. I.:l'lllão prinçipe
regente;_pois j.~ cá não eslilnl EI-H..i. a lIIillldar-Iho
dar o tra tUIIIC'n tõ de Excellcncia. I' ilSSiJll se tem
praticado.

E' pois. necessario declarar Iflll"a todas as prm;n
cias o tratamehto que deye compelir ao presid('nte.
ao conselho, e aos mem bros delle; e por isso oire
reço o seguinte

« ADDITo\31E~TO

« Na correspondencia- o1llcial o conselho terá o
tratamento de Excellellcia: o meEmo terií·o pl"csi
dente dos seos subdi tos: e os conselheiros o de
Senhoria.-'-Carnezro de Campos.» •

O SIl. FRANÇA :-Eu não vejo que haja alguma
implicancia em dar-se l) trata~ent?de Excellencia
aos nossos governos que se vao Criar para as prQ- 
vincias. 'Os povos já estão acostumados a liberalisar
esse tratamento ás primeiras autoridades das mesmas
provinciasqueatéaqui os tem governado-; .J;lem dei
xarão de o continuar ás outras autori~ades que ora s~
lhes substituem áquellas: portanto tudo quanto vai
na qtlestào reduz-se a legalisar, ou estabelecer de di:-"
reito, aquillo que de facto existe, e cuido 'que ha de
existir para o futuro ainda que a lei o não deter-O
mine. Voto portanto que os governos tenhão o tra
tamento de Excellcncia.
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o SR. .A...Wi\.UU. lliClU.DO:-Comoos governadores b. ADDITA.XE..~o
e capitães-generaes dispunhão por si só de todo o
governo da provincia. dava-se-lhes o tratamento de ~ Os presidentes", dentro das suas provincias.
ExcêIlencia·; mas segundo esle projecto o presi- terao o tratamento: n~maiores, deexcelléncia; nas
dente não conserva o poder e jurisdiccão que aqueIles me~ores, de senhona. - Albuquerque ». - Foi
tinhão; já lhe fica muito cerceado;e menor por- apoIada.
tanto dever~ ser o seu tratamento. _O SR. ACCIO!.!::- S!_ preside~te~ eu quizera que

Tenha o de Senhoria. não só quando com o nao hom'esse dlstmcçao de provmclas, para que se
conselho fôrma o corpo coIlectivo e moral que con- não diga: esta é mais, aquella é menos; portanto
stitue o governo, mas tambem o tenhà por sua a ,encer-se que nas provincias maiores os presi
pessoa. Quanto aos conselheiros contentem-se com dentes tenhão excellencia, tambem os das menores
o que lhe competir por suas pessoas; deixemo-nos de,em tê.:la. -
de vanglorias e tratemos de realidades; uni dos de- Não sei porque hão de merecer mais considera
feitos da pobre nação brazileira é· ser muito amiga ção as pro\incias maiores do que as menores; os
de fumo. . . homen~ t?dos são .ig~aes..Além disto perguntarei:

O Sa. Fa.%.Nç.%. :-Sr. presidente: Todos nós gos- I A pronnCla ~e da so dous ou tres deputados para
tamos de fumo, e gost<i!D0s muito. isso é natural ao esta ..assem~lea tem menor r~pre.sentaçã?ou me!l0s
coração do homem, e um effeito do seu amor consldera~o do que a que da OItO.ou VInte 1· Cer
proprio; não o dissimulemos: mas es~ não é a tamen!~ nao: Logo. se todas são 19uaes na repre
questão: trata-se de dar aos olhos dos póvos a -de- sentaçao naCIOnal, tam~em o devem ser no trata-
vida importancia e conciliar o respeito ás .autori": mento que ~e der ao preSidente. ..
dades que os hão de governar; e isto péza alguma :.voto, pOIS, contra a emenda do Sr. Almeida e
cousa no conceito dos mesmos põvos acostumados Albuquerque. . .
e não dar semelhantes tratamentos senão á pessoas O SR. Al'iDRADA MACHADO expondo·os motivos que
e empregos credores de grande consideração na derão causa á divisão do Brazil em provin"'Cias, ou
sociedade. capitanias geraes, e em outras de 2& ordem, e o

Além de que o gOl'erno de uma prO\·incia do que se teve em consideração para contemplar-uma~
Brazil, attent.1 a riqueza•. exteDção e populacão de como maiores e outras como menores, concluío que
algumas, não é lugar de tão pouca monta que se não ,-ia razão para que os presidentes nào trvessem
não possa nh'elIar com os primeiros empregos da igual trotamenlo em todas as provincias, pois todos
nação. erão executores e adm5nistradores geraes .delIas,

O SR. A:'iDR.\DA )1.\cH.\DO :-Sr. presidente: Eu com a mesma. grad~a.çao; e que quant2 ao t~ata
tenho uma emenda para mandar á mesa; Ou antes mento de. ex.cellenc18 qu~ se mos~ava prefenr: ao
um additamento que ha de entrar depois do art. lI. de s~rrhorla, para os preSidentes, Julgflva que IS~O

, . proymha de ser a palana sonora, pOIS nadoa maIS
O SR. C.\RNEIl~O DE CAlll'OS Oleu, e era concebIdo há.Yia nisto do que melhor som para o ouvido.

nos termos segUlDtes: O S L G S t t t d I
<I Nã correspondencia omcial o presidente e o Ro_ O~ES . .\lIA. - e? ra alnen o. e exce _.

conselho terão o tratamento de senhoria; fóra della lenci'l nao.e outta cousa .mals que uma palayra so
tão s6mente o·presidente; e os conselheiros terão o nor~, como aca!Ja de dizer o_ll~ustre pr~oplDan~,
que llies couber por suas pessoas.-Antonio Carlos c?n~eDho que n~o se dê a~spresldentesdas provm-
Ribeiro de Andrada » clas_; poréI!'- então querere), pe.la mesma_razao, que

. o Dao tenhao os grandes ·do remo, os graos-eruzes,
O.SR. PRESIDENTE:-Yejamos se estas duas emen- ministros de estado, etco

das são apoiadas; e comccando pela do Sr. Carneiro, ·Em uma palavra: se nada vale, ninguem o te
vou dividi-la, para maior°clareza, em lr('s partes, e nha; e se neIle ha alguma cousa de attendivel, go
consultarei a assembléa sobre cada uma delIas. . zem os presidentes do que os outros estão gozando.

Propoz então a l."parteaté á palavra Excellencia: Julgou-se afinal a materia discutida, é passou-se
a 2a até subditos: e a 3a até ao fim lia emenda.- ao art. 12, concebido nos termos seguintes:
Forão todas tres apoiadas. « Art. 12. Nas sessões ordenadas por esta lei, nas

Passou-se depois á emenda do Sr. Andrada Ma- materias da competencia necessaria do conselho,
chado; e dividindo-a igualmente em tres partes, terá este voto dellberativq, e' o presidente em caso
propôz a la até a palavra-senhoria; a 2& até-o de empate o de qualidade. Nas com-ocações, porém,
presidente; e a 3a até o fim.-Forão tambem todas que ficão ao arbítrio do presidente, terão os conse-
tres apoiadas. _ lheiros tão s6mente voto consultivo. »

O SR. ALMEIDA E ALBUQm:~QUE. - Nas nossas O SR. ANDRADE E LlMA.."- Sr. presidente, é bem
provineias, principalmente as que têm ,portos de sabido que as leis devem ser adaptadas ás ciroum- .
mar, e onde pelo nosso commercio ha concorrencia stancias; e que quanto mais peculiares elIas são,
de estrangeiros, é necessario darmos aos presidentes isto é, quanto mais dizem re~pei to a objectos em

_'uma grande representacão; e para isto não é indü- detalhe, mais varião. e mais são sujeitas a conheci
ferente o tratamento, antes contribue para a consi- mentos locaes que 56 podem ser adquiridos ·por
deracão e respeito da autoridade: mas como faze-. aquelles que têm estado ao facto e inspecção desses·
mos -differel'lça. de províncias maiores e menores, e óbjectos.· .
llestas não ha tantos motivos como naquellas para O imperio do Brazil, Sr. pt:esidente, abrangendo
que os presidentes tenhão esse alto tratamento, pa- um territorio im~nso, d,:baix.o de diffe~entes cliplas,
rece-me que bastará que nas menores tenhão o de oiferece uma vl!Iledade mfimta de obJectos que de
senhoria, .declarando-se que lhes competiráõ dentro mandão differentes pr~videncias. diffe!'entes insti
das províncias,poi~ me p~rece mais. exacto do que t~ções, differ,:nte.s leiS peculiares! s~ proprias ás
dizer-se que o terao dos seus subditos. Offereço a dlfferenças accldentaes de cada provmcla destevasto
esse fim o seguinte continente.
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Uma legislação peculiar ás JIlargens do Prata, não

~de conviP em tudo ao paiz do Amazónas. .
Nesta augusta assembléa, Sr. presidente, 1linda

que assentados muitos illustres e sabios deputados,
comw.do não pQdem conhecer a. fundo os objectos
que só se divisão pela vis~ e inspecção deUes.

Legislar portanto sobN eHes, seria proceder sem
conhecimento de causa, O'que nãtl se compadece
com· a luminosa politica; pais que a mór parte dos
Srs. di!putados não tem viajado, ,isto a examinado
as particularidades de cada pro.incia; nem nunca
isso se verificará.

Assim, tendo em vista as erigencias e maior bem
de cada proYincia, com a integridade e prosperi
dade do imperio, offereço esta pequena

eon...~lho .oto consultivo, porque sendo line ao
pn:sldente convoca-lo ou não, póde por isso se
gwr °que se lhe aconselhar, ou então o que melhorlhe parecer, . .
. Do que. deixo expen~~o. segue-se que neste ul

timo caso a responsabllidade é só do presidente •
b~m como nos da competencia do conselho serã.
~omente de· to~o o referido conselho,. se for uni
for~e? ou então daquelles conselheiros, por cujà
mmorIdade aJguma Cousa -se decidir, fazendo' os de.
.v~to conlrano.a comp~tente declaraçãO, como é e
fOI sempre estilo nas Jllntas de faiend~ e outras
quaeslJuer ~o~orações; porque o presidente em taes
npgoCJ~s,nao e se~ão u~ mero exeCutor do que se
detennmar. e ponsso nao deve sobre·elIe recahir a
responsabilidade.

. . , Quando, porám, por haver eJ!!pate, o presidente
«Ar!. 12. Em lugar de-terá este voto delibera- tlV'pr.?, compet~nte voto de qualidade, então sou de'

tivo, e o presidente o de qualidade _ substitua-se: opl~lao que seja lan~bl'~ responsa!el pela delibe
- Terá este, autoridade legislativa, não contra'indo .ra~ao do conselho, na~ so porque Igualmente Con
ás leis e decretos da presente assemóléa; nem im- corre coJ!! o seu vo.to :para a mesma determinacão
pondo taxas dire~:as ou indirectas. ~o nego~IO.. mas prmclpalmente pqrque sendo-lhe

«Paço da assembléa 19 de Junho de 1823 -LlIi- hvre deCidIr-se por qualquer dos dous lados, era
IgMcio de Andrade Li~a. » • - portanto do !!eu dever ,examinar com t:eflexão e l'ui-

dado a natureza e qualidade da materia. para "obre
O Sa. ~RESIDENTE.- Eu d~veria.talvezchamar á eUa poder votar e desempatar com justica a ~tili-

orde~ o 11lustre d~putado; p~lScoDsldero ~a,emenda dade publica,. . '
doutrlDa subversiva;. todaVIa cODsultarel a assem- O SR..AROOCHE nEmlO~. - Eu não tenho duvida
bléap~ yer se é apOiada. de- approvar o arti~o: mas com um pequeno addita-

FOI reJeitada. • mento.
O Sa 1IE~l\lQUES DE RESENDE.- Se me fôra licito Como aqui se estabelece que nas materias da com-

eu diria. alguma cousa sobre a emenda do Sr. An- pelencia nercssaria do conselho, lenha este vQ.to·
drade Lima; mas Como foi rejeitada, não (alIarei ileliberalivo, eu quizera que !;e declarasse que elI('-
sobre elIa. Vamos ao mais. era ne!õles casos responsavel.

Sr. presidente, tenho uma lembrança de que na Para esse fim orrereço o seguinle additamento;
sessão em que se falloú do art. 2" deste projecto se «Que ~pois das palavras - voto deliberativo -se
lhe accrescentou - que serião responsaveis-; ~a>: addiccione -r- com respons1I bilidade. II

como isto era muito geral, c ha sessões em que o Proposto este additamenlo, foi apoiado.
con~elho tem voto _deliberativ~, ta~s são as ordi- . O S~. PRESIDENTE pergutou se a materia estav'a
narl~s! e ha as ses.soes extraordiítanas, convocadas dlscullda, e decidindo-se que sim, declarou que se
ad hbJtum do.pr~sldente, em que est~ co.nselho só passava lí 2' parte da ordem do dia.
t~rá vot? con.sultlyo;.e como nas ordmarIas o_pre- O Sn. SECRETARIO CARNEII\O' D~: C.\llPOS leu o pro
sldente Jámals p~~ena obrar em contt:avençao ao jecto do Sr. Moniz Tavares sobre a naturalisa\ião dos
que nellas se deCIdIsse, e n~sse caso sana d~ro que portu"uezes. (Publicado na sessão de 2"2 de Maio)
elle tosse responsavel por actos que era obrIgado a o'. . . .
praticar, uma vez que o conselho nes!õas sessões . O SR. MU~IZ T;\VARl:s.-Sr. preSIdente, este pr.a
tem voto deliberativo' quizera eu que ás palavras Jecto faz-~e por SI ~e~mo recommcndavel, e s~ nao
_ e em caso de empate o de qualidade -. se ac- f~~se ob~Igad9 a '-:I~glf-Jlle 89 est):lo adaptado nesta
erescentasse este additamento - e serão responsa- a~:;emb!e.a, nau dIfla u!Jla só palana para sustentar
veis pelas deliberacões do conselho aquelles a quem a doutr~na. n~l~e enunCIada. . .
pelo seu voto se aitribuir o prejuízo de alO'uma l e- . _Os pn.nc!plO:> que .estabelecI quando o aprcsentOl,
solução. . c sao ~larIsslmo~ e eVld?ntes. _

Eu mando ã mesa 6 additamento. Nmgu~m hOJe ousara.affirm~r que nós nao fazemos
uma naçao soberana, lIvre e mdependcntc; e Desta

O ?R. P~SIDENTE consultou a assembléa sobre o qualidade, Portugal' se poder conservar lambem a
refer~do a~d)tamento. sua independencia (o que duvido, pelu eslado íni-

FOl apOIado. '. serrimo a que se acha reduzido), fica sem du.ida ao
. O Sa. COSTA AGUIA.R. - Sr. presidente, eu con- niwl de OJItra qualquer nação ; outra qualqúer nacão

cordo com a doutrina do artigo, cuja materia me é para nós 'eslI;au15eira; como deixará Portuga(de
parece bem enunciada e coníorme com os verdadei- o ser?
r?s principios de justiça; porque o~ o conselho se· Será aca~? pe!9s anti~os laços que nos. união?
ajunta -nas sessões ordenadas pela lal, afim de tra": Ah I estes Ja forao herOlcamente quebrados, e a
tar e decidir sobre as materias de sua competencia, linguagem que ainda hoje tristemente nos confunde.
011 .éentão convocado por arbitrio e á requisição do só marca a dolorosa lembrança de qn~ os nossos
presidente para o consuliar: no primej.ro caso deve antepassados forão colonos, e colonos sempre aca
ter o mesmo conselho voto ~libêrativo, porque de- brunhados,.pela Vllra de ferro e odioso systellla de
cide de. objectos de sua compelenc~a, e que não po- ;oPPl~ess~o. . . _
dem ser determinados só pelo ·presidente, o qual em Nao Julguels, ~enhor~s, que em meu coraçao
taes casos apenas deve ter o voto da qualidade, ba- reside este odio exaltado, que compemo opatriota
vendo empate;· no segundo caso,porém, deve ter o americano do norte. a propõr no congress~ a mu-

20.
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danca mesmo da linguagem- ingleza; não, eu se! ÇÕ~ ha se~pre grand~ paixões e,m reserva; e é
perdoar injurias, não sabendo perdoar a Usurpa~o assun; as Cll'CUOlStanClas as desenvolvem, e então
-dos meus direitos- se ohrào grandes cousas. -

Neste meu projecto, se bem reflectir-se, ver-se-ha Quantos homens vivião na obscuridade que cir-
transluzira modera~o e a generosidade que tanto nos eum~tancias particulares os pozerão na carreira da
earacterisa, que irá confundir'a esse .despresivel de- glorIa,! Quantos não fazião vulto, e elIas os enca-
putado, que ha pouco nas des",araçadas côrtes'de Lis- minhal'ão afazer estrondo·no mundo '1 '
bôa, com um tom arrogante~ impudentemente se . Ha homens, Sr. prcs~denta, muito pacatos e ),la
animava a dizer,~e 'não adiava um só brazil~iro cificos, a,quem o gemo, o temperamento, obnga
capaz de seF conselQ.eir<1 de estado, reputando a ao ~colhimento,e fo~m dos barulhos, e dlesmo
todos. indistinctámente, vis traidorés; eu marelu> da VIda publica; pratlcào acções communs; con
mui diffe~temente;eu quero e ju1go que a assem- correm. com o que podem, mas sem se fazerein
bléa annuirá, que nào só no conselho de estado, notaveIS. .
~omo mesmo no minisferio, e em outros empregos E será justo tIne estes sejão excluidos de ser cida-
se conservem portuguezes, mas poI1uguezes ora re- dãos brazileiros '1 - -, '
sidentes. e que tiverem ,dado provas nào equivocas O pacifico negociante, diz um escriptor moderno,
de adhesão á sagrapa causa da 'nossa independencia; o autor da obra intitulada «Liberdade dos mares e
quero que estes sejão elevados á alta honra de ci- do commercio '», não deve ser objecto de hostili-
dadàos brazileiros até para poderem sem suspeita dades_ , '
occupar: os empregos de qlle forem dignos; mas Com elfeito, a sua vida os retira de tudo que não
quero tambem, porque a justiça imperiosamente é tranquillidade e paz; e nem por isso são menos
dama, e o direito· das nações .me autorisa, sim, cidadãos. - ,
quero que se faca expellir do nosso seio 'aquelles que Demais, como avaliariamos essas prova!>"' não
in~ratos aos continuos fãvores que de nos têm rece- equivocas que exige este projecto 't Lembra-me
bido, im'cjosos da nossa gloria, procurão solapar um exemplo. Antonio Germano, no Rio-Grande
o nosso cdificio, semeando a intriga .e a discordia. do Norte, fez no anno de .1817 os maiores serviços
no que persuadO-I. nenhum dos Srs. deputados que a Republica podia receber de um chele d~ força
deixarâ de convir; quero tambem mais, que aquclles armada; tirou as pedras das espingardas para que
'que daqui em diante ,'ierem, e que serão em grande a sua tropa não fizesse fogo aos' da Parahyból,
numl'ro, por isso que cada "ez o pequeno Portugal quando lá entrarão, -e occupou um lugar de mem-
se torna mais pobre e mais miseravel, desenganem- bro do governo. '
sO',quo o morgado já se acabou, e que muito favor Parece que isto é uma prova não ~quivoca da

'lhes fazemos em consenti-los em nosso territoriô sua adhesão~ Entretanto o Sr. D. João VI o mau
para arrotearl'm a terra e exercerem alguma in- dou soltar com mil louvores, dizendo que eUe fiiera
dustria util; e tendo passado neste exercicio sele aquillo para melhor servir ao rei. Ora entendão-se
anuos, lendo propriedado e outros requisitos que lá eom taesprovàs. .
se poderáô addicciot\ar, conceda-se-Ulis carla de . Pois o artigo 2° do projecto! :Julgaria o seu no
naturalisação, I) entno possão occupar empregos. bre autor que o governo ainda tem feito pouco, para
Este é em ~umma o fundamento -do mou projecto, que seja preciso mandar por um.a lei que.se expul-'
fundamento, que nos deve dirigir a ..-otar para que sem cidadãos por meras suspeitas?
passe a segunda ~iscussão. Nada seria mais (acil do que, não havendo factos

O SR.' HENRIQUES DE RESENDR, - AmicltS Plato, 'positivos e provados, lançar suspeitas sobre qual-
sed magis amica veritas. , quer cidadão. Quem escaparia àos effeitos deste

Não são os vinculos da. amisade que me ligão ao 2° artigo~ Da quem susp~ite do Imperador e seu roi
nobre auctor do projecto, que devem prender a. mi- nisterio; ha quem suspeite d~sta assembléa, Oll de.
nha voz p~ra que eu' não elDitta a. minha opinião muitos de 'seus membros: eu tenho ouvido grilar
contra a sua doutrina. alerta! contra muitos de nós; e quem póde assegll;-

Juro pela rectidão das intenções do illustre autor; rar que o mesmo nobre autor do project(),que eu;,
!tias nem sempre são a melhor garantia da bondade ou outro qualquer dos Srs. deputados não,~e verião
dasnosssas acções; erra-se muitas vezes com as obrigados a. passar pelos effeitos desta lei Cf"
intencões mais puras. . Lancemos os olhos ou appliquel.Dos os ouvidos aos.

Sr.•presidente, este decreto ou é constitucional clamo-res que vão pelas provincias; <J.ue calamida·'
ou prõvisorio; como constitucional é intempestivo, des I Se o nobre autor. dO)lrojecto tIvesse estado,
porque a constituição é quem deve regular esta ma- como eu, na sua provIDCla, talv~z se oppozesse,
teria; se é provisorio não é bom; ,e p'ermitta-me o ~omo ell me 0Ppuz, a essas .perseguições, a essas
seu nobre auctor que eu diga que até é ruinoso em prisões arbitrarias, e expulsões de euro,peus, Só por
todas as ,suas partes. Verei se o posso provar; e que meia duzia de rapazes dizião que'erão suspei
como devofaUar de todo eUe, examinarei cada um tos.. Por toda a parte fervem as desgracas; não
-de seus artigos. . . vamos autorisn.-Ias mais por esta lei; ~ govêrno está ,

Diz o l° artigo que aquelles portuguezes resi- ,autorisadoparacurar da publica segurança; não se
dentes no Brazil, que tiverem dado prov.as não equi- precisa mais.
vocas de adhesão ã nossa sagrada causa e á pessoa O artil;io 3° estabelece Cousas por agora. imprll'ti-
,de Sua Magestade são cidadãos brazileiros. caveis. Quer que não se dêm, empregos de confiança

,Como é possivel que todos dêm essas provas? As a estrangeiros sem que tenhão obtido carta de natu
grand,es âcções são sempre filhas das circumstancias ralisação, e marca l?"go sefe, annos, d~ residencia.""
em que cada um se acha coUocado; nem todos se ,Neste caso, Sr.·presldente, e necessarlO naturalisar
.achão em situa~ão de dar essas proV"as de adhesão o lord Cochrane; e outros omciaes que serv.em em
e amor; segue-se a marcha ordinaria praticando a nossa esquadra·; mas se ellesnão quize-rem" Dirá
acçõe's communs.' talvez o nobre projectista que este decreto tem o seu

Díz um célebre escriptor que em todos os cora.. etreito'd'ora ãvan~, bem vejo; mas quem nos diz
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que não teremos jãmais necessidade de estrangeiros côrtes!ie Portugal, que nadà menos querião do que
que nos queirão prestar seus serviços? Que emprego ~aVlSa-los, romperão os _laços ~ociaes que os
ha de mais confiança do que o commando da nossa UUlaa a ~.ortUo<>al, proclamarao sua lDdependencia,
esquadra 't e formuao um novo pacto, uma nova sociedade e

Entretanto o lord e os outros não se têm natura- uma nova familia, a qile- chamarão nação brazileira'
lisado, e nem Cl.uererão talvez; e ~uitos estrangeiros mas. quem fez isto'? Forão sómente 6S babitantes d~
quererão serVll'-nos, sem 'por ISSO quererem ficar Brazil, neIle nasci!los ! Não de. certo; fofão tambem
sendo brazile!I'os_ . os habitantes do .Brazil, nascidos em Portu"al' 1020

A constituição, Sr. presidente, é que deve regular todoselles ficarão sendo cidadãos vrazileir3s iau~
a fórma das natu~alisações, e as condições para oc- mente com os n;lscidos no Brazil; todos ficarà~ "'o
cupar empregos; e para esse tempo que- devemos zanqo na nova sociedade dos mesmos direitos as~
guardar o legislar sobre isso. como gozavão Dâ velha; todos finalmente sa~ mem
. Por agora o governo que distribue os empregos bros desta nova familia, assim como erào membros
não é tão estupido que metta .nos lugares os vindos da v~lha fa!,11ilia; porque todos de.commum accordo
de novo, principalmentQ portuguezes, quando dos fizerao o novo pacto. e sepafarão-se de Portun-al
quejá cá estão e mesmo dos brazileiros elle tem exi- nel~ um só instante esüverão desligados dos l~ço~
gido, e com razão, essas 'qualidades que requer o SOClaes uns ~ara com os out~os; pelo contrario est~s
projecto. Embora com os que ~gora \ierem o go- se conservarao sempre, e so o que fizerão foi rom
verno ponha em pratica' essas naturalisações; mas perem os laços que os ligavam a Portugal e consti
com os que já cá estão;- é metter o desassocego em tui~em-se em nação independente; logo '.desneces
toda a parta. Voto. portanto que. não passe- o pro- S~Il.O é declarar-se.por uma lei,. ciue são ciuadãos bra
jecto-a2a discussão.. zllelros alguns dos membros da faroilia brazileira e

O SR. ÁLENq.&.R: -Sr. presidente. Como cada um outros não; quando todos elles °são de direito por
pensa das materias conforme ellas se lhe antolhão, graca da grande acção que praticarão, isto é pela
não me àdmiro de que o illustre autor deste projecto decfaração de sua independencia. '
pense tão diametralmente oppOSIO ás minhas idéas. Bem se, v~, que quando el! a~sim falIo da igual-

O illustre preopinante, que acaba dE' fallar, em dade de direItos entre os habitantes do Brazil nas
alguma cousa já me prevemo, porém como eu tenho cidos neste paiz, e os nascidos em Portugai, não
de votar contra este projecto eor todas as suas par- quero abranger os que se oppuzerijo, e ainda se op
tes, não posso deixar de expender'as razões porque poem á nossa causa; estes claro está que não en
assim obro. _ tmrão 110 nosso pacto social, e tambem eu creio

O proj~cto, CI'le ora nos occupa, contélQ em si tres lJU? não é c~m es~e~ que 'faUa o autl~l' ,do.projecto ;
partes, e é necessario tratar de todas elIas, pois são pOIS estes sao deCididamente nossos lUUlIlgOS, e não
connexas umas com as outras. Projectos ha em que podem ser naturalisados brazileiros.
se póde seguir nesta primeira discussão a letra do Se pois é desnecessario dizer-se que são cidadãos
re.gimento, {lorque apresentão uma idéa simples, brazileiros os habitantes do Brazil nascidos em Por
cuja convemencia, ou desconveniencia póde ser tra- tugal, é antipolilico fazer essa declaração,. porque
tada em globo: este .porélD .de outra natureza é; dariamos a entender a esses cidadão's que nós temos

Seu illustre autor pretende tres ·cousas muito dis- em menos conta os sellS direitos; que sllppomos aos
tictas entre si: la, naturalisar os europeus residentes nascidos no Brazil com mais' direitos; e que elles
no Brazil, que tiverem dado mostras de adhesão á para serem cidadãos nccessitão de um favor nosso:
causa da tndependencia; 2a, autorisar o governo Isto cílusará o desgosto e a desconfiança nessa por
para mandar sahir-do imperio aquelles que forem ção de cidadãos, aliás muito numerosa, e entre
suspeitos; 3a, conceder.ao governo fáculdade pafa quem êxiste sem duvida uma grande parte da ri
dar cartas de naturalisação, debaixo de certas CO/l- queza da nação j além disso é' perigosa uma tal
diçõ!3s. . ' . declaração j porque diz o projecto que são cidadãos

'F' necessario examinar cada uma ·destas partes brazileiros os Pol'tuguezes que tiverem dado mostras
de {ler si. No meu modo de pensar a la é desneces- de adhesão á causa do Brazil : ora quem será o jui.
sarla, antipolitica e perigosa; a 2a é injusta e cruel; dessas mostras de adhesão ?
a 3a é impraticavel da maneira que está no projecto. Seguramente o publico; logo segue..ge a confusão
Passemos a provar estas asserções. '. e a 'desordem; um mesmo homem será mijitas .vezes

Sr. presidente, é necessario remontarmo-nos á julgado cidadão por um que suppuzer neHe sen
época de nossa independencia, e desenvolvermos timentos de adhesão, e ao -mesmo tempo o não
principiõs que são bem sabidos por todos, mas que será por otltro que lhe desconhecer tal adhesão,
parecem agora esquecidos, ou de proposito igno- ou duvidar das provas que tenha dado della: desta
rados. . . diversidade de opiniões nasc!.lráÕ naturalmente de-

,O que eramos nós inda no principio do anno pas- Buneias, e denuncias sempre em sentido eon
sado'? Todos formavamos uma sociedade, a que se trario. Deus nos livre de semellmlite barulho.
ehámava nação ponugueza: todos eramos mem- .Senhores, por mais que eu tenha atormentado a
bros dessa familia, todos gozavamos dos direitos de minha cabeça, não posso considerar os naturaes de
cidadão portuguez. • Portugal residentes no Brazil, senão de dous modos:

Que suecedeo depois'? Os membros dessa mesma fa.,. ou elles proclamarão, abraçarão, ou não se oppo
milia~que habitavão esta parte da nação, chamada zerão ã nossa independencia, antes uzarão, e uzão
Brazil, usando dos direitos i-nalienaveis e imprescri- do signal caracteristico da adhesão que é o laço na
ptiveis que tem os povos de se declararem indepen- cionlll, e então são. cidadãos brazileiros da mesma
dentes, quando chegão ao estado devirilidade, eonhe- fórma que os nascidos DO' Brazil : ou elles lie 'oppu
cendo ter chegado a época dessa virilidade, e.que já zerão, e ainda se oppoem' á nossa ,causa, e então
não precisavãõ de tutor; reconhece'ndo os recursos ex- são nossos inimigos, assim como o serão os mesmos.
traordinarios .que tinhão dentro de si para sustentar nascidos no Brazil que tal fizerem; ora l.anto para
a sua independencia, e ággravados finalmente das uns como para outros desnece.ssaria é a tal ~atura-
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lisação; porque os primeiros são já desde o prin- necessario que se passem os 7 annas para isto aCOn
cipio cidadãos, e os. segundos nunca o devem ser: tecer; J?a~ ~1Uito antes dos ~annos ha de apparecer
logo para. que este projecto'? . .. . a constltmçao; e como esta e quem dahi por diante

O illustre deputado suppõz uma hypothese·falsa,; ha d~ reger, segue-se que a lei nesta parte nunca é
persuadio-se de que tão Sómente os filhos do Brazil pratlcaveI. '.
forão os q~e proclammo a in~ependencia e ~orma- .Tenho po~s mo~dC? ~ meu vê!, que o projecto é
rãó o novo pacto, e que os habItantes do Brazil nas- ~e.snecessano; antlpoht~co, e pengoso-, na laparte;
cidos em Portugal estavão como meros espectadores I~Justo, e cruel na.2a, e !.IDpraticaveln~ 3a , logo não
em um lugar segtegado, e entã5> o illu~tre deputado (leve passar á 2'" dlscussao~ e deye seun liminedes
suppoo uma grande generos~dade' diz~r-lhe:-ó presado, Com etreito, Srs., seria necessaria uma lei
vós' filhos de Portugàl; que a:hI estaes, vmdc para o para ser reconhecido cidadão brasileiro esse vene
nos~o gremio, se não vos oppuzestes ã nossa inde- rando prelado, que por escolha do povo, se acha
pendencia -: en~:,no~-"se o Sr, d~puta~o'; todos sentado entre nósY Seria ne.cessario uma lei para
os habitantes do ·nrazIl, quer aqm nascIdos, quer serem reconhecidos cidadãos brasileiros tantos res':
nascidos em Portugal fizerào.a mesma cousa, todos peitayeis, .arões, <lue estão occupanao lugares na
proclamarão aÍnllependencia,_ todos estão no m~s~o noss~ socIedade'? Deputados, ministros de estado,
gremio, todos finalmente goza0 dos mesmos dlrel- magistrados, chefes de corpos, e milhares de'empre
tos, porque isso o devem á sua pr?pri~ o~ra. gados precisão de uma lei nossa para serem reco-

O illustre deputado repare que la nao e represen- nhecidQs cidadãos'( .
tante só da. parte da:população brazileira, que nas- Uma.grande parte da população da nação, entre
ceu no Brazil: é' tambem reprQSentante daquella a qual se vê muitos proprietarios, negocmntes, litte
que nasceu em Portugal; muitos desles cidadãos ratos; finalmente o mesmo chefe da nação, precisa
derão já seu~ votos para a s'.la .eleição, porque ell.)s ráõ de llma lei para o seu reconhecimento éomo
tinhão para ISSO o mesmo direIto. . . cidadãos'? Não de certo; elles são' cidadãos do

Se pois, como me'parece ter mostrado, os naSCI- mesmo modo, e desde o mesmo tempo; que nós
dos em Portugal são cidadãos braziIbiros, sem ser !lomos; e que são todos os mais membros da socie-
necessaria aquella declaração, segue-se a· injustiça dade brasileira. . . .
da 2.a pa!te do projecto.. . O ter.em nascido em Portugal não lhes de"e servir

Pois que, Senhores! Autonsar o governo para para terem menos direitos do que nós; é o mereci
mandar sahir para fóra do Brazil os cidadãos bra- mento °e não o lugar do nascimento quem distinguE'
zileiros .s6por suspeitos, iato por terem nascido em o cidadão brasileiro. Eu sei, Sr. presidente, que é
Portugall Serã uma' desgraça então para o cidadão necessario. cerla rivalidade entre o. individuos de
brazileiro o ter n,!scido no velho mundo! Onde já uma nação, e os individuos da outra para se con-.
se vio semelhante cousa 1 Isto nem em' Argel; e servar a independencia das mesmas, porém essa ri
então diz o Sr. deputado - seja mandado para a validade deve e:tistir de uma nação para outra; e
sua patria - qual é a patria de um cidadão brazi- não entre os membros de. uma mesma sociedade,
leiro, ainda que elIe tenha nascido e~ Portugal, como iria excitar este projecto. .
senão o Brazil 'f E hade ser por suspeItas arran- . Demais a rivalidade entre os brasileiros, e portll
cado da sociedade qne adoptou, e mandado para a guezes,necessaria para sustentar a independencia
terra' de seus inimigos? do Brazil já existe de certo: e se alguma cousa deve

Sim, inimigos são os portuguezes de todos os ci- ser obra do legislador prudente é mitiga-la, e abl'an
dadãos brazileiros; e se alguma differenç~ ha não da-la, afim de que não proauza maior etreito, do que
póde s('r. outra senão a de t('rem os portqguezes aquelle que se quer; excita-la, e-excita-la entre os
mais raiva aos nascidos em Portugal que são cida- mesmos individuas da nossa sociedade seriàum erro,
dãos hrazileiros; e comtudo nós teriamos a cruel- pois iriamos metter a sizania, odio, e desconfiança
dade de mandar estes cidadãos, só por suspeitos, entre o marido e a mulher, o pai e o filho, o cai
para saciarem nelIes o adio os noss'o!': inimigos '( dixetiro e o amo. ehfinalmente entre os mesmos sub
tTão de cerro. lOS, e o ~onarc a. . _

O cidadão brazileiro está éscudado na lei: s6 esta. As geraçoes f!ll.uras maIS alguma couza poderáo
o perseguirá ;'tenha elle nascido ~nde quer que for fazer; n6s porem devemos. leI!lbrar-rlOs., que uma
só a lei o~unirá: o governo nunca serã autorisado grande parte da nossa populaçao é nascId~ na Eu
para degradar o cidadão brazileiro, e então porque, ropa;. e o melhor modo de a .co~servar umda. a nós
por suspeitas! Isso seria a maior das'crueldades, é tratando-a com .a ~esma Igualdade, .respeItando
Faca a policia o seu dever: procure que üm ou outro nella os mes.mos dIreItos, e olhll;ndo para e.Ua. como
descontente e desafeicoado nao faca desordens: se par~ os rn.a18 membros da sOCle~ade braslle~a. A
comtudo alguem as fizer, alei o 'punirá, é a socie- JUstIÇ~ aSSIm o pede; a prudenCla, e a pOlitlca o
dade ficará livre de um máo membro:' em quanto ord~..nao..
porém isto não slibéede viva tranquillo g.,.cidadão, I\.~o cahiamos finalmente no mesmo erro, em que
nascido aqui, ou em Portugal, p.orque o .corpo ~e ~ahll~o os portuguezes no temp'O do governo velho,
seus representantes não consenllrá que elle seja IstO c, de olhareJ:!! para nós com desp'rezo, e !eputa
atacado. rem-nos menos d~gnos do qu~ e~es; ~to mUllo nos

Quanto á 3a parte é faeil de coúhecer a impratica- de~gostaya, e excltava nossa llldlgnaçao; o mesmo
bilidade. della: eu até a"dmiro como o illustre' autor ~u~ce~ena com elIes, se n6s· uz~sse~os da m~sJ!la
não a concebeu. lDJustl(~a, q'.le elles cOIDno~co p~atIcava.? Voto P?IS,

Nella .se autoriza o go,::ern.o para conceder car~a 0!1tra v~z dIgO, para que o prOJecto nao passe a 2"
de naturalisação aos estrangeIros, dando como re- d~scussao.
quisitó neces,sario a resi~e~c!a n~Brazirde 7 annos; O SR.l\!U~IZ TAV.\.RES :-Sr. presidente: ~omo ~e
e isto emquanto a COnstitulçaO nao mandar o con- tem permIttldo aos Srs. deputados nesta la dlSCUSSao
trario: ora está visto que é impraticavel o governo combaterem o projecto por partes· contra o que
concedtlr uma s6 carta de natúralisação ; porque é' prescreve o regimento, eu responderei tanibem por
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partes. O l° artigo foi atacado por conter doutrina dou~rinas insidiosas, procurando di"e~gir os animos
inexequivel; a exigencia de provas não equivocas, do~ mcautos brasileiros, fomentando idéas lison
(disse um Sr. deputado), exclue um grande numero gelras d..e republica só para dilacerar-nos? Esq.ue
de pO~':1guezes, ~u~ pelo acto de .deix~rem-se ficar ce~-se-hao fmalmente de que todas as nacões do
p.o BraSil, tem direIto ~o foro de cldadao. . ~Iverso ~empre tomárão em crises arriscadãs não

Não se lembrou porem o nobre deputado que em s<! as med!das apontadas no 2° artigo, como outras
todas as nacões o foro de cidadão sempre é concedido aI?-da maI~ fo~tes ? E o que é que se pretende neste
com demasiado escrupulo, por isso que é a mais alta ar.Igo? Nao e.~qu~llo l~lesmo que a justiça nos re
honra a que póde aspirar um estrangeiro. Não se commenda? Nao e ate. um rasgo de beneficencia
lembrouigllalmente que a mórparte dosportuguezes, fazer com que se retirem para o seu paiz ou para
que se deixárão ficar, não foi senão por seu interesse outra qualquer parte fóra do territorio do Brazil
peculiar, e qu~ talvez no fundo de seu coração sus- home.ns, que não pertencem ao n~sso paiz, e que s~
pirem todos os dias por voltar ao lugar de seu nas- os deIxarmos ficar, talvez nos vejamos obrigados a
cimento para onde os convidão todas as affeições do descarregar sobre elles os golpes da mais seyera
espirito; se se lembrasse de certo não quereria uma justiça, ou ficarmos de todo perdidos?
tal prodigalidade; quanto mais que concedendo-se Nã(\ é sabido geralmente que quando uma nacão
sem reserva o foro de cidadão a todos os portu- está em guerra com outra mandão-se retirar os súb
gueze~ ora residen~es no Brasil,. fazia-se uma injus- ditos da nação inimiga? E nós com este artigo não
tica aos bons, por ISSO que os UlveUavamos com os mitigamos ainda esta medida, que o direito das
mãos; ficavão sendo desla maneira igualmente dda- gentes prescreve, fazendo tão sómentc sahir aquelIes
dãos brasileiros os malvados portuguezes, que seportuguezes suspeitos, e deixando nos emprE'gos, e
achão na cidade da Bahia, no MaraIihão, e Pará; isto empregos de_ consideração aos que tem dado provas
sem duvida é o que seria revoltante, e impolitico; do seu comportamen to irreprehensivel?
iria.desgostar aos bons portuguezes, e consternar a Diz-se porém que isto é deixar o arbitrio ao mi-
tod~s os br~sileiros. . nisterio: não duvido; as nações muitas vezes para

DIsse maIS outro Sr. deputado, (e com bastante salvar-se veem-se na dura necessidade de recorre
admiração minha) que o 1° artigo era desn~cessario, rem a este extremá. Quanto. mais Srs. que devemos
porque todos os portuguezes, que ficarão no Brasil confiar nas luzes. e patriotimo do ministel'io aClual.
ílepois da declaração da sua independencia, erão já -elIe é composto de varões interessados na manu
cidadãos brasileiros, não precisavão desta nova tenção da nossa independencia para a qual tem
classificação; e em defesa desta sua celeberrima trabalhado incansavelmente como é publico; e se
opinião rompeu em exclamações a meu vêr mui não confiamos muito, tomemos medidas mais res
pouco discretas: - quereremos declarar cidadão trictas para previnir a extensão do arbitrio: porém
brasileiro ao veneravel prelado, que tem assento não deixemos a revelia a nossa causa, não concor
neste.llug~sto recinto, e a outros portugu~zes tambem ramos para que el.la se J.lerca. Alega-se mais que
respeltavels? - Ao que respondo. SIm, Sr. Eu vamos com o artIgo abrIr as portas a denuncias..
não considero a portug~ez nenhum depois que nos Porém pergunto eu, e será o governo tão estupido
constituimos em nação separando-nos de Portugal, ou tão mal intencionado que por uma simples de
senão como esh'an~eiro pertencente a uma nação, nuncia sem precederem pelo menos alguns grãos de
com quem estamos noje em gu6rra aberta. probabilidade haja de fazer sahir do territorio do

Julgo que nunca foi desdoiro o declarar-se cida- Brasil portuguezes pacificos? Se é assim então aca
dão a quem de direito o não é; pelo contrario bemos com ~m tal governo,procuremos de o ref?r
pe~uado-me que se devião gloriar muito, e muito" mar mas nao . nos declnremos contra a medIda
aquelles dos portu"'uezes sobre quem recahisse esta proposta no arllgo.
declaração, por iss~ que ~ntão tinha-se verificado o Quanlo ao 3° artigo nunca esperei que elIe fosse
que eu exijo no artigo. e que de certo supponho combatido nest~ la disc':1ssão; eu lis?ngeava-me de
verificar-se nas pessoas allegadas pelo nobre preo~ que a sua materIa passarIa sem que mnguem falIasse
pinante s6. pelo simples aeto de Sllas eleições ao sobre ella; porque pareci~-~e que todos nós cançados
Importante lugar de deputado. de supportarmos pretençoes dos portuguf.zes,. não

Quanto ao 2° artigo, que fez maior impressão nos quereriamos que os que daqui em diante viessem,
Srs. deputados, eu respondo: quem quer os fins, achassem a porta franca para um pleno ingresso;
quer necessariam~nte os meios. Nenhum de nós julgava indispensavel a medida proposta para que o
deixará de querer que a nossa santa causa progrida governo tivE'sse uma norma segura para se poder
com aquellá marcha magestosa, que tanto convém; regular, e não chamar-se a ignorancia dizendo-que
nenhum de nós deixará de querer colher os sabo- não tinha lei, que o inhibisse;. consideremos Srs.
rosos fructos da harmonia, da paz, e da concordia; que pelo estado, em que se acha Portugal, nós nos
nenhum finalmente deixará de apetecer, que a havemos de vêr cercajÍos de portuguezes solicitando
nossa independencia ~eja quan~o a~tes reconhecida, ~Iilprego~; enes ainda não se desenganárão d~ que
e o systema monarcluco const~tuCIonal firmemente Já perderao o qu~ por tantos ann?s desJruc~rão ;
consolidado; e quem quer obJect,?s de semelhante toda.s as precauçoes a este respeito nao sao de- .
natureza, objéctos tão louvaveis, amda se detém em masladas. . . . _
escrupulos frivolos só proprios daquelles, que ador- Rque se tem dito .a re~peIto dos ~equr.~ltos que eu
mecem no meio dos perigos! .' eXIJO p~ra. a_nat1!rabsaçao, d~ que ISto e suppor que

Ignorão por ventura os illustres preopmantes, que a c0.!lstlturçao ~ao se acab~a e~ 7 annos, nada se
entre nós existem viboras peçonhentas que astutas o~poe á doutnna do artIgo, e uma lembrança
espreílão occasião fovoravel para morder-nos? mmha que ~or ser favoravel a.os .p~rtugu~zes talvez
Ignorão que os perversos de Portugal tem mandado se lance mao dena na cons~ItUlçao. Alem de que
assassinos desalmados para n~s roubarem as pessoas, estes. argument<?s por_agora nao devem t~r lugar, e
que nos são mais caras? Não saberão os Srs. depu- s6 SIm na 2a dlscussao. O§ nobres p!'eopmantes só .
tados, que elIes pretendem dividir-nos com as suas se deverião limitar a considerar se a medida pro-
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posta era, ou não util. Tenho portanto respondido
as objecções, que seg~ndo a minha lembrança ouvi
emittir contra o proJecto, e conclúo votando para
que elle passe á 2a discussão.

O SR. HEXRIQUES DE REZENDE:- Levanto-me,
Sr. presidente, para responder ao que disse o nobre
autor do projecto sobre as cautellas que são precisas
contra qualquer trama dos nossos inimigos. Eu
quando combati o projecto em todas as.suas partes,
muito bem me lembrei desses perigos de que falla o
nobre projectis ta; tlldo me occorreu; mas Lambem
me lembrei que esta lei era desnecessaria, porque o
governo está autorisado para curar da segurança
publica, e não ha de empregar individuos que lhe
não mereção confiança. E se a nós vierem pessoas
a espionar, e a machinar contra a nossa in.depen
dencia e systema constitucional, existem leis claras
e vigorosas, quanto basta, para que o governo possa
punir aos que vierem, e aos que existirem já
entre nós.

O SR. PRE3IDENTE declarou que ficava adiada a
discussão· por estar chegada a hora da leitura dos
pareceres àe commissões.

O SR. NOGUEIRA DA. GA:lIA por parte da commissão
de poderes leu o seguinte .

« PARECER

(( A commissão de poderes examiuou o diploma do
Sr. Antonio José de Araujo GonJiim deputado eleito
pela provincia de Pernambuco, e o achou conforme
ás actas, e estas tambem· conformes ao decreto e
instruccões para as eleições dos deputados. Por
tanto é"de parecer que o dito Sr. Antonio José de
Araujo Gondim póde vir tomar assento nesta assem
bléa. Paço da assembléa, 19 de Junho de 1823.
}[a1wel Jacintho Nogueira, da Gama. -Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada li!achado e Silva. » Foi
approvado.

O SR. RODRIGUES YELLOSO, como relator da com
missão de legislação leu tam.bem o seguinte

« PARECER

(( A commissãodelegislação tendo visto o requ;eri
mento de Ignacio Rodrigues e outros, que vencIdos
por Agueda Caetana no tribunal da supplicação, em
uma causa movida sobre a sua liberdade, tem conse
"uido revista; mas não a tem podido seguir por
falta de meios, e por se verem perseguidos pela dita
AC7ueda Caetana que procu-raaprehende-los, ejá tem
"e~dido alguns dos colitigantes; e requerem por
isso uma ordem para que possão livremente tratar
da sua vida, até que se decida legalmente a questão
da sua liberdade; é de parecer que não pertence á
asseIllbléa o deferimento. Paço ~a assembléa, 17 de
JunhO de 18"23.-Antonio Rodrigues Velloso de Oli.:
veira.-José Antonio da Silva. Maia.-João Anto
""ia Rodrigues de Ca'fvalho.-D. Nuno Eugenio de
Locio e Seilbit:::.-José Teixeira da Fonseca Vas
concellos. »

O SR. ROD"aIGUES DE CARVALHO: -Estes reque
rentes pedirão revista em tempo, e foi-lhe concedida
mas não tiverão meios de a seguir, e por isso não
podeJ;ão aproveitar-se da graça. Ora nós não podemos
suspimder a execução de uma .sentença legalmen~e
proferida; e por isso o remedio que se lhe podia
dar era soccorre-los com. dinheiro para seguirem os
termos darevista; mas a assembléa nãofaz esmolas;

e por.isso a commissão foi de parecer·que não podia
defenr-lhes.

O SR. CARNE;RO DA. CUNHA.:':"':- Sendo a liberdade
do homem um objecio de tanta ponderação, pare
ce-me que o governo deverá prestar a possivel
protec~o a estes infelizes. ElIes aUegão com direitos
?tre.n~dos, e não tem meios de proseguir os lermos
JudlClaes. F. não·haverá l'emedio :::.lgum para atalhar
os seos males? . .

A assembléa não poderá valer a estes desgraçados
que reclalllão seos direitos? Eu não sou entendido
em jurisprudencia, e por isso me não opponho .
·ab~rtamente ao parecer da commissão; mas sempre
qUIsera que a assembléa tomasse em consideracão'
a sorte ~e tae.s miseraveis, e que ao menos se remêtta
o .n~~OCIO ao governo recommendando-lhe que os
aUXilIe sobre o que pretendem.

O .SR. FRANÇA :-Em tempos antigos veio ao
Brazll uma carta regia, ou não sei qu.e outro
diploma, para que o procurador da corôa e fasen
da e solicitador desta promovessem de oflicio as
causas de liberdade dos eSCravos. Tenho idéa de
que este diploma se acha registrado .nos livros
da antiga extincta provedoria da fasenda desta
província do Rio de Janeiro: e eu hei de ter notado
em um indice a sua data, e numero do livro em que
s~ acha registrado. CahlO porém essa lei em esque
CImento, porque não interessava senão a esses mise
raveis: e obrigava á ministros a trabalhar de graça
em favor delles.

De força devia cahir em esquecimenio uma lei
·desta naturesa; mas ella existe e a sua disposição é
salutar no caso. Reviva a observancia da lei, e dê-se
a uma classe de individuos tão miseravel aquella
mesma protecção publica que lhe não negou, antes
positivamente outo.rgou um govÇJrno despotico.
Para fazer leis novas, e zelar aobservancia das
leis velhas é que nós aquí nos ajunlamos. Que
importa que um miseravel supposto escr:av~ de um
injusto senhor tenha notorio direito a ser decla
rado livre, se não tem dinheiro para o primeiro re
querimento que ha de fazer, e se a sua pessoa está á
disposição do mesmo injusto senhor COIU quem ha
de litigar?

Eu tenho sido testemunha de muito:; casos destes
em que a oppressão do escravo, e o seo desamparo
é o unico titulo do seo captiveiro : ainda hontem me
appareceu um destes miseraveis com um testamento
em que lhe fOra legada a liberdade; e não obstante
o qual fôra prezo como escravo fugido pela barba
ridade do testamenteiro que a força o detinha no
captiveiro. Tal immoralidade dos nqssos conterraneos
deve acabar pondo-se est es infelizes debaixQ da
proteção que lhe dá uma lei existente, cuja obser
vancia deve reviver. Eu me encarrego de examinar
a sua data, e darei conta a esta assembléa ~a wil.l1a
diligencia, porque tenho lembrança tle a haver
notado em um indice.

OSR, ACCloLI:-Se existe a lei de que fez menção
o illustre preopinante não me consta, pois que não
a tenho encontrado nas coUeções das extraraganl::s;
o que sei é.que a legh:lação de que usamos pal'a a
defesa das pessoas miseraveis, taes as de que se
trata determina que se lhes nnniêe um curador· e
que semelhante escolha recaia em um advogado
de probidade. .

Ora se o' Juiz, em. lugar de terem vista es~as

circumstancias, pelo contrario pi'aticou, nao
satisfez á sua obrigação. Portanto mande-se pôr.
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em pratica a lei, póis custa a acreditar que por- uma de. lei, 56 é da competencia do poder lems-
peticáo de revista se pedisse tão exorbitante quantia; latIvo. . .0'

prilícipalmente a pessoas tão desgraçadas, que pro- O S C- bt l'b d d . R. ARNEIRO .DE CAMPOS: - Não tenho noticia
pugnavao para o er a sua 1 er a e, e a quem as daleI que apo.nta o Illustre preopinante oSr. Franca;
leis tanto protegem. mas acho mUIt~ arras~ado o seo voto; e sou'de

O SR. FRANÇA: -o. direito que tem o escravo par.e~er que .haja. ou n~o haja esta lei, se favorecão
como qualquer outro illdividuo livre para requerer assl!.U estes IJlfel.lze~, .VI~to-<J.ue não vamos melter
perante ajustiça é_!i,q.uido, e está na dispozição.geral_ a mao no poder jUdlClano. Estabeleça a assembléa
da lei. Mas essa nao e a questão: a questão e que que, neste caso e em outros quaesquer da mesma
além desse direito individual os favorece o direito natl:lresa, deve sempre o procurador da soberania
de protecção concedido a sua condição como mise- naCIOnal defe~der os mi~eraveis que se acharem
ravel que é. E' este um direito outorgado á classe nas ~esmas Clrcumstan~las em que se achão os
eD:!- geral bem como o é aquelle que se concede aos supphcantes.
orphãos, prodigos, mentecaptos eté. a cujo juizo se E' uma providencia que deve haver no Brazil
dá um fiscal, que vigia, e.é ouvido em todas as onde .não temos nem ao menos o que ha a este
suas demandas judiciaes. ~- respeIto em Portugal. Naquelle reino é uma irman-

O legislador entendeu que a causa -da liberdade dade do rosario encarregada de defender a liberdade
dos escravos era uma causa que tinha alguma cousa d:aq.uelies a quem seos senhores querem, contra
de publica quiz que como tal fosse tratada, e qae as dIreIto, reuusIr outra vez á escravidão. .No Brazil
partes fossem ajudadas pelo procurador da coroa na não ha isto; portanto mande-se que o procurado!'
demanda·da sua liberdade. A lei é justa; e se da soberania nacional proteja estes homens seruin
digna de um governo déspotico, lpuito mais de um do-se os termos de justiça gratuitametlle.' "
systema verdaaeiramen~constitucional. Observe-se . 0. SR. COSTA AGUBR: - Sr. presidente: se a
pois a lei; o procurador da corõaque faca o ju.stlça fo~se entre nós administrada gratuitamente,
seo omeio em beneficio destes infelizes; ê em nao estarIamos agora embaracados com este caso
grande parte seráõ soccorridos na sua miseria e que é em verdade de toda a "monta, não só pela
oppressão. <{ualidade da ~ausa, ~as até pela desgraça e fata-

O SR. ACCIOLl: - Sr. presidente: para que IIdade d?s mls~raveJs supplicantes. que havendo
estamos a complicar a questão? Mande-se por em consegUIdo revista na sua causa de liberdade_o não
pratica a ordenação, ~ logo estes mis~rav~is terão podem seguir os termos d,rquelle recurso pela falta
quem os defenda; POflSSO mesmo que sao mIsel'Uveis de meios, requerendo por isso uma ordem a fim
tem o seo curador obrigação rigorosa de os defen- de poderem livremente tratar da- rderida (Oausa, e
d'!r, e promover a sua justiça independente de sem o perigo de serem talvez perseguidos, ou o
pagamento. que é ainda peior vendidos pelo Sr., com quem

O Sl\. TElXEIR.l DE GouvÊ.\: _ Sr. }lresidente: contend~ll1, ~ntes da decizão da questão: por ou tI'O
trata-se de um objecto muito seria, qual a liber- lado porem nao devemos suspender a execucão de
dade de um homem, e por isso digno da nossa-maior uma sentença, que, ha"endo transitado em fulgado
attencão; é verdade, que o parecer da commissão, deve ser cumprida uma vez que não seja destruida
conforme as regras estrictas de direito é exacto, ou annulada pelos meios competentes, e eis-nos
mas eu não sei se o rigor de direito neste caso se portanto mettidos em uma collizão bem celebre
compadece com a justiça uiversal; eu creio mesmo, pel? tal deposito dos 60$000 rs. que não póde
que nós sem infringirmos a lei, !Iem usuorparmos as verIficar-se pela pobrcsa dos desgraçados_ escravos;
aLtl'ibuicões dos outros poderes, podemos. remediar o qlle tudo insta para que com urgencia se faca uma
estes máles.' .' lei, q1Ie regule taes negocios. e que ponha ao'abrigo

Estés homens apresentão tres sentenças a seu da justiça os desvalidos e miseraveis.
favor; esta circumstancia me faz crer, que 'enes ,Mas como esta providencia, além de levar tempo,
temjustiç<!.; e que talvez a sentença, que revogou so deve regular para o futuro, e não para um caso
as tres fosse dada por contemplacões; eu não entro anterior, não púde por isso aproveitar para o pre
no merecimento da causa, mas, Sr. presidente, senle, que precisa de prompto r~medio; porque de

. .. . ' . outro modo pódem os supplicantes ~er vendidos, c
custa a crer, que tantos JUlzes errassem, prmCl- talvez p"ra parte tão remota, donde não conste
palmente quando sentenciüyão causas de miseraveis mais noticia alguma deUes; em vista do ponderado
porque entre nós passa como provel'bio, que homem. julgo, que atlenla a urgeneia do caso e qualidade de
pobre não tem rasão. . ° 11

A' vista pois do exposto, como a causa principal, seme lante causa tão sagrada, se remetta oeste
° b' negocio aO.governo, afim de dar as providencias

~ue os move a requerer á esta augusta °assem lea, que julgar adequadas para soccorrer c proteo""er estes
e a falta de meios, para poderem proseguir na . f I'
revista, falta esta motivada pelas excessivas des- lU e Izes pretendenles,
l'ezas, que a imperfeieão das nossas leis impõe a O Su. FRo\~CA disse que lhe pareCia melI.01'
este recurso, sou de parecer que sejão chamados adiar-se a disei\ssão alé que elle apresentasse a
os autosáeommissão de legislação, que esta examine lei a que se tinha referido, pois estava persuadido
se ha injustiça manifesta, e que neste caso se mande que existia.
rever na casa da supplieaçftO o processo; porque Assim se dicidio.
desta maneira sem invasão de outros poderes, Por não haver mais pareceres de COI~mlssoes
soceorremos a estes miseraveis .que tanto se fazem e não se poder tratar do projeeto da commissão
dignos desta proteceão, por querer.em Vin.dicar.a. sua. \ de constituição sobre a fórma da promulgação das
liberdade; e nem pareca, que se alterá essenei.,. leis tambem dada para a ordem do dia, por não
almente tl marcha estabêlecida para estes negocios; estar ainda distribuido pelos Srs. deputados, '"01
pôrque tendo havido lapso de tempo,só tem lugar. tou-se á discussão do projecto. do Sr. iJftt'ni~
a revistá de graça especialissima, como é dispensa: TWW1"es.
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o Sr. RODRIGUES DE CaVALHO :-0 projecto em
discussão é. quanto a mim, digno de rejeicão. O
§ l° é desnecessario, e perigoso; o § 2° é anticons
titucional, e o § 30' é extemporaneo, e inexeq1livel.
Quando se declarou a Independencia doBrazil
declarou-se por um decreto, que os portuguezes,
que quizessem ficar, fazendo causa commum ~om
os brazileiros, porião o distinctivo do -laço~ e le
genda, e que os que não adherissem, se auzen
tassem dentro de certo prazo: d'aqui é evidente
que todos aquelles, que se não ausentárão ficarão
sendo parte do povo, que se separou de Portugal, e

. sendo este povo a nação brazileira, cada individuo
desta sociedade, é por consequencia cidadão brasi
leiro. A nação até então compunha-se do Reino
do Brazil, e dos da Europa, era uma só; se
parou-se em duas, e cada um seguioa sorte
daquella parte a que se unio; não se póde ser
cidadão das duas nações, se os portuguezes que
ficarão no Brazil e portanto renunciárão a Portugal
não são cidadãos brazileiros, donde são cidadãos?
De Portugal não, porque o acto da sua existencia
aqui, depois do pr~zo dado pelo chefe da nação,
prova por factos, nao pertencerem a Portugal, logo
pertencem ao Brazil, e são cidadãos brazileiros, e
por consequencia não precisão da declaracão de um
direito, que tinhão quando a nação estav/I' inteira, e
que continuou quando naseparacão mostrárão fazer
parte da familia brazileira. •

·Mas supponhamos por u.m instante que era neces
sario declarar cidadãos brazileiros os portuguezes
que ficarão entre w5s, então o paragrapho ~eria

perigoso. Diz o paragrapho - os portuguezes que
tem dado provas não equivocas de adhesão á sa
grada causa da indepelldencia; -eis-aqui a parte
perigosa é preciso ter dado provas, e provas não
equivocas, mas o que se entende por provas, e não
equivocas? Uns entenderão pegar em armas, outros
concorrer com subsidios para as urgencias do es
tado, .uns entenderão que estas são equivocas,
outros, que aquellas; e aqui teremos necessidade
de uma escalla para graduar as provas, e julgar
quaes são as infalliveis; e quem ha de julgar? Ha
verá uma devassa? Será para meio de justifica
cões? E quem ignora o que são justificações.
• Supponhamos que um cidadão pacato não pegou
em arma~, porque o não chamarão, porque não
houve occazião, porque não é espadachim; que não
concorre0 com dinheiro porque o não tinha; suppo
nhamos, que este homem, regulando-se pelo decreto
ficou no -Brazil, que pro'vas não equivocas ha
de dar?

Não fez accões, porque não teve occazião; mas
confiou-se nã promessa, e fez o qu!,! estava da sua
parte: Se o paragrapho ao menos contemplasse os
que não tivessem dado provas hostis, tinhamos uma
maréll, mas quando pretende ·provas não equivocas
de adhesão, quer sentimentos postos em acção va
gamente; o que seria perigoso; porque abria a
porta para ser despojado cada um, dos direitos já
adquiridos o que s6 póde ser etreito do crime.

O S5 2° é anticonstitucional porque expõe a se
gurança individual inteiramente ao arbítrio.

Suspeitlr se diz a desconfiança mal fundada; o .ci
dadão só p6de sotrrer a pena do delicto ; e o delicto
só existe depois de prova, e sentença; ora eujá mos
trei que os portuguezes, que fizerâo parte comnosco
são cidadãos; a suspeita não é crime, a suspeita não
produz sentença, e .pena, logo por ella se não póde
condemnar; e condemnando-se ataca-se a seguran-

ça indi~ual,e aqui temos o paragrapho sustentando
o ~espotJ.~o; ~ o .despotismo mais Violento, qual éa
desnaturalisaçao, que tanto monta mandar sahir do
\mperio, a quem já é cidadão. .•

Sei que o governo, tem tomado medidas "iolen
tas; não entrando no mysterio do gabinete·· sei
que ellas sempre indispõe, mas o chefe da n'acão
bem reconheceu esta verdade: e por isso na ablól!tÜra
desta assembléa, declarou que as circumstancias
exigirão taes medidas então; no que concordo e
todos o reconhecem; porém medidas extrâordi~a-.
rias só. se pódem ~onceder_ temporariamente, por
uma ~Ispensa da lei, .m~s n~o firmaI-as, por lei, de
maneIra, que a restncçao forme a regra. .

Póde objectar-se, mas qualquer póde provar que·
deu prova~, e assim fica-li~Te da pena; este argu
mento sena o mesmo que dizer prenda-se o homem
e prove elle que é innocente, mas ninguem .deve
s~r preso senão por delicto flagrante, ou provado;
nmguem se p6de defender de um crime, sem a sua
existencia, a qual só se verifica nas duas especies
anter~ores, logo não p6de ter lugar ~. defeza de mera
suspeita; e nem mesmo esta defeza exotica, como
é, teria lugar porque o paragrapho ordena que se
faça r~tirilr o cidadão logo que a sua conducta fór
suspeIta. . ..

Quanto ao § 3° é f6ra de tempo, porque estahe
Ieee o prazo necessario para se naturalizar o estran
geiro; o que ha de pertencer a constituição, a quem
toca regular o modo, o tempo, e circumstancias
precisas para admittir no seio de nossa sociedadE\
os membros de estranha familia, e sendo necessario
vencer tempo de domicilio, é agora inexequivel,
porque no mesmo paragrapho se vê que a.legislacão
só se póde pôr em pratica, depois de sete annos: e
quando já a constituicão ha de estar firme, e abra-
çada. . '

Poderia pareeer que o projecto' acautella que se
não conceda carta de naturalisação aos portuguezes
que vieI'em depois do decreto publicado, e que não
se empreguem em lugares de confianca, honra e in
teresse, mas esta parte já está acautefada por dous
decretos de Setembro de 1822 e de Janeiro a que se
refere o projecto.

Sr. presidente, não vamos nos dar pasto á intri
ga, que já labOl'a em algumas pro"incias, a respeito
dos portuguezes, que nellas residem, e que já são ci
~adãos brazil.eiros, pela adopção da causa da nossa
mdependencla, contra quem não houver suspeita;
os que se conduzirem atraiçoadamente soffrão ocas
tigo da lai, processo, sentença, e pena; mas nunca
porta para o arbítrio; e para evitar este mal "Voto
que o projecto .não passe á segunda discussão. . .

O SR. CRUZ GOUVÊA: - Sr. presidente: não apoio
o projecto de decreto, 'que faz o objecto desta dis
cussão ; elle é na sua primeira parte absolutamente
ocioso e inuti1.

Os europeus, que residem no Brazil com animo
de permanecerem, tem contrahido domicilio, e de
pois de haverem dado não equivocas provas de adhe
são á !agrada causa do Brazil por esse mesmo facto
são já cidadãos brazileiros, estão ligados ás leis· do
Brazil, e tem renunciado á sua patria, que se acha
declarada inimiga nossa.

Por esta parte pois, voto contra o projecto como
ociosa e inutil.

Quanto ao procedimento por suspeita é cpntra di
reito expresso, é perigoso e anti -constitucional.

Como proceder contra individuos por suspeitas 'I
Suspeitãs são apenas indicios; indicios. -nunca
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constituem provas, esem provas não pódem impor-se c odiosa, e como tal"não póde'obrigar, nem ser obe-
penas e penas tão graves como a expulsão do paiz, decida." .
que's~habita, e contra o qual se não ha attentado. . Ha poue? disse o. homado membro autor do pro-

Em" verdade, Sr. presidente, abriríamos assim as Jecto, 9:ue 11111..0cencUl opprimida, arbitrariedadfl e
portas ás proscripções de M~o e ScylIa 1. Nós temos despotIsmo erao palanas da moda; e não serão tam
tetizmente um defensor actlvo, e energico; lalvez bem, Sr. presidente, palanasda moda republicalws "
que essa medida o chocasse, e o ministeriopensasse demagogos, car~0?tarios e anarchistas, que ;;ratui:
que o tinhamos por indolente, quando a meu yêr o tam~nle se. a~ph(;ao a .lodos ~quelles, q~e não apoião
não é. medIdas viOlentas, leiS parCiaes, capnchosas e bar-
" Em uma palavra, Sr. presidente, nada de abrir a baras, leis, elllfim do sangui-sedento Draco! (á,
porta á calumnia; daqui sahiráõ Avilez, Carreti, ordem.) .
e seus batalhões: de Pernambuco os _Ugarves; e Estou na ordem e não é para admirar, que u.m re
em breve tempo "\'Cremos fóra do nosso paiz,. os q~e presentante do povo, constituido para defender seils
ainda nos fazem frente, sem usarmos de leIS anti- imprescretiveis direitcr.;, qneira estabekcer leis, que
constitucionaes; portanto voto contra o segundo certamente farião a deshonra desta illustre assem-
artigo. bléa, se as admittisse !
- O ultimo tambem o não posso apoiar de nenhuIÇ1 Quanta gente não deveria sahir do Brazil? Todos
modo. Se a nossa constituição ha de marcar sabia- os que se achão presos na ilha das Cobras por sus
mente as condições para obterem os estrangeiros peitas: os denominados. republicanos de Pernam
carta de naturalisação, a que vem agora um projecto, buco, Parahyba e de outras províncias; e até eu mes
que não ~~ deter etreito senão d~pois de sete .an- mo, quando não fosse hoje, seria amanhã, por
nos? Não se me'apresenta neceSSidade alguma; e minhas opiniões, manifestadas com franqueza, e a
não vejo, que devamos fazer leis" inuteis. Portanto prol dos meus comitentes, e da felicida.de do lmpc
voto e votarei contra o projecto, por lodos os moti- rio braziliense.
vos expostos. Eu me lwrrúriso com" semelhante idéa ..•

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Não tratando do Mas estou certo, que tal cOllsa nào se ha de con-
. . ó f' d b t cIuir, pory:ue nem esta illustrada, e sabia asselllbléa,

primeuo artIgo, s me areI cargo e com a er o nem o au;;usto chefe da naeão hão de' consentir em
segundo por ser tão evidentemente injusto, tão tal monstruosidade de lei; •e por isso mesmo voto
odiôso e opposto ao systema constitucional, que o
dia de suà sanccão seria infallivemte o dia da inteira muito decididamente, que não passe á segunda dis-
destruicão da liberdade do Brazil; e confesso, que só cussão.
a sua léitura me encheu de uma especie de indigna- O SR. MUNiZ TAVARES: - Sr. presidente, tudo
cão por ver nelIe destruida uma das principaes ga- se controverte, tudo se desfigura. As verdades mais
rantias do cidadão, e sem a qual jámais póde gozar claras soffrem interpretações mui alheias, cada um
em paz das outras: isto bastava para me decid.ir a torce a seu modo aquillo que lhe faz mais conta ain
oppôr-me com todo o calôr, e energia para que "nãO da com descredilo do bom senso, e desprezo dos
passasse á 2" discussào. principios elementares da mais simples dialectica.

Embora queirão alguns illustre~ deputa~os dizer, Como é que do decreto do Imperador que declara
que as intenções do aut~r d? proJecto f?rao bo~s: poderem ficar no Brazil aquelIes portuguezes, que
comtudo o segundo artIgO e tão contranO aos prm- quizerem, se póde concluir, que são cidadãos brazi
cipios de eterna justiça, que quanto a mim nenhuma leiros todos os que ficarão? A lei o declara expres
desculpa merece. samente? Não; logo é preciso que nós o "declare-

Decretar-se por uma lei, q.u.e seja arra:ncado' o ci- mos.
dadão dos bracos de sua familia e do palz, que ado- Nem se diga, que os que ficarão trazendo o laco
ptou por patriã, semterc?mmettido deI~cto,se~ cul- nacional, ficarão reconhecidos cidadàos: o laço só
pa formada, sem ser ouvldo e convenc~do, ~ so por servia, e serve para que elIes possão viver sem in
meras suspeitas ••. que revoltante arbitranedade e quietação em nosso paiz, e não sejão considerados
despotismo! no numero dos nossos inimigos, seus compatriotas:

Santo Deus que hor~en~o futuro s~ me apres~nta! mas nunca reputados cidadãos porque para isto era
Assim se pretende amquillar a maiS necessana, e necessario uma lei mui clara e explicita.
saj:{rada garantia do cidadão! Não sei tambem porque magica se póde concluir

'E quem é que assim o de~ejaJ deste meu projecto que eu quero a suspe,nsão do
E' sem duvida quem aqul fOI mandado para pu- Habeas-corpus. E' preciso não ter ideia alguma

gnar a favor deHa ! . deste acto de legislação ingleza -para -pensãr d~ se-
~ melhante maneira .

.Diz um sabio ·publicista: « Nenhum homem deve A suspensão do Habeas-corpus nunca se extende
ser preso, encarcerado, nem despoja~o de s~as im':' a uma classe de pessoas extende-se em geral a uma
munidades, nem excluido da -protecça? da lel, nem província, ou um reíno; ora pela simples leitura do
deportado, nem de nenhum modo priva.do de sua projcto vê-se que eu não falIo uma só palavra dos
vida de sua liberdade, ou de sua propriedade, se brazileiros, nem nunca podia ser esta a minha in
não'em virtude da lei do paizl1 e logo abaixo: tencão, falIo só dos estrangeiros portuguezes, e en
ti Todo o homem se presume innocente, até que t6- tre ·estes não t6dos.
nha sido declarado criminoso.» Basta; tenho dito o que em minha consciencia

Demais a lei deve ser igual para todos, e o se- julgo que se deve fazer; a assembléa delibere, como
"'undo artigo estabelece rima notoria, e summa des- lhe parecer mais acertado.
~ualdade comprehendendo s6mente os europeus;
e°talvez porque se descónfia, que !i m6r parte delIes O SR. ANDR.-I.m MACHADO:- Sr. presidente, não

. estão animados de liberaes sentimentos segundo o approvando algumas. cousas do 'projec_to, todavia
systema de governo de sua pri~ei~a.patr}~;.logo 'votaria que passasse a segunda d~SCllSS?O.
apartando-se esta lei "daquelles prlllclplOs, e lllJUSta, O fim do illustre autor do proJecto e estabelecer
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que a simples habitação no Braiil não faz brazileirO'! feitoacto algum deinimisaÚ, em,bora tambem o não
e que desde a independenéia do Brazil, os portugue- fizessem de amisade. ,
zes são .estrangeir~s e não, cidadãos. . . ~ s~gu~da part~ do projecto, que se- funda na

Ora e verdade lllcu~testaYel que a Slm:ples ~abl- prunelra, e uma leI de excepção, proposta: não to n
tação ~e uI?- estraniJelro em q~alquer paIz, nao o tra os portuguezes declarados brazileiros, mas co ntra
torna Cldadao delle, e sempre mister mais algum re- os portuguezes que ficarão na classe de-estran l7eiros
quisito; as sociedades ainda as mais liberaes, e que e são meramente habitantes. I:>

mais necessidades tinhão de adquir~:r;, povoadores, O nobre deputado vê o horisonte do Brazil assáz
marca:~o ao menos cert:0. tempo, ~ nao pequ~no _de ennev?ado., e crê que são precisos movimentos e~
domicilIO para_se adqUlru: a qualIdade de cldadao, traord~natl~s para o ~clarar; e para esse fim propõe
sem o que se nao couseglUa. . a providencIa do projecto, e tem a prudencia e jus-
. E' certo que o caso do~ portu&uezes não e o com- tiça de a limitar a um limitado tempo. .

mum dos outros estrangeIros; nos e os portuguezes, Eu não reparo que os nobres deputados vejão por
faziamos umasó nação, somo sseus filhos, seus paren- outros vidros mais claros o estado do Brazil, e
tes e vimos do m3S1110 tronco; mas tl?davia declarada creião que nada de enraordinario é preciso para o
a independencia, e separação do Brazil, não são mais conservar livre de perigos.
que estrangeiros, embora mais charos e ligados com- "Sei que é questionavel o ponto de direito quanto
nOsco. . á adquisição do direito de cidadão no Brazil pelos

A. questão re.duz-se aos ter~oiO seg,?-lDtes -:- os portuguezes, e não me admiro que cuide alguem que
portugue~e~_reSidentes n~ Brazl~, por ISSO ~o q~e t~dos elle~ ~ma vez que se ~ão retirarão são cida
neHe resldlao na declaraçao da mdependencia sao daos brazilerros: os que assim pensão têm rasão de
bra~ileiros? Eu d~stingo, ou o.s portuguez~s aqui se opporem ao projecto; mas nun~_ podem ter al
reSIdentes mostrarao querer a mdependeI!cla, e ~e guma para fazerem escarcéos contra o nobre de~u

declararão em favo.r dena, ou: pe~o contrarl~ derao tado que é coherente comsigo mesmo, e cujas ideas
provas em contrarro; no primeIro caso sao para não são abaladas por argumentos, que só combatem
mim bra~ileiros, J.lo segund~ caso não; é mister chimeras forjadas nas cabeças dos mesmos que as
acto mamsfestatorlO de adhesao a nossa sagrada causa avancarão.
para se poder ·pertencer á nova sociedade. O iilustre deputado s6 reconhece como cidadãos

Disse-se porém que S. M. I. já por decreto decla- brazileiros aos portuguezes que derão provas não
rou, que os que ficassem no Brazil serião consi- equivocas de amor e adhesão á I10ssa santa causa
derados como brazileiros, e serião castiga:dos se at~- aos mais considera como perfeitos estrangeiros; e ~
cassem a nova ordem de cousas, ficando livre a retl- estes, quando forem suspeitos por sua conducta, é
rada â Portugal .daquelIes que não quizessem adherir que que~ autorisar o governo para os mandar para
a causa do Bra1.ll. o seu palz. .

Cumpre advertir que o pode~ de castig::ir os portu- Á' yista disto bem se vê que ca~em por terra.os
"'uezes, que conlra nós conspirarem não vem desse especIosos argumentos e excIama.çoescontra a ViD
decreto, mas dos prinCipios geraes de direito; todo lação das garantias da liberdade pessoal do cidadão.
o estrangeiro que COlDlllette um,crime no districto Não é contra o cidadão que é ajustada a providen
de uma naçào, é por isso justicavel, é subdito da cia, é contra estrangeiros, e estrangeiros suspeitos,
pena fliz-se por este sujeito nadonal quanto a pena. e is~o só pel? espaço ~e tres mezes. "
Mas q·uanto â objeção tirada do decreto, respondo, . ~ao,ha pOIS suspens~o do. habeas corpus, a propo
uma lei, faz, outra desfaz; o fim do presente pro- slç.ao e sómente um ahen b~tl, atrecta.s~ aos estran
jecto é destruir o desacisado e imprudente decreto, geIros portuguezes, e nunca aos brazilell'os. Se é ou
qlle reduziu a adqu~sição da .quali~ade de cidadão n~o i.ustificav~l o projecto, qu~ assim ~ncurta a h~s
brazileiro â só condlcão da resldenCla, sem acto al- pItalldade deVida aos estrangeIros, é diversa questão.
gum de manifeslado', pelo qual constasse a vontade Eu por miuha parte creio que a medida, odiosa
de unir-se á nova'sociedade, e renunciar á antiga. como é, comtudo é exigida pela necessidade. A

As idéas cardeaes do projecto são pelo contl'ario nossa situação é nova, e requer mais cuidado do que
muito prudentes, e até liberaes ; elIe distingue entre pensamos.
portuguezes, que declararão querer pertencer á nova ,.Rodead~s d~ portuguezes, qu~ ora são nossos ini:
seccão dJ. familia outr'ora commum, e os portligue- mlgos, de lrmaos que antes erao, â testa de quasl
zes 'que ~ão fizerão este acto declaralorlo; a uns re- t?dos os no?sos estabeleci~entos, esses ~esmos,
conhece como brazileiros uma vez que as provas amda que Unidos, sempre divergentes, aSSim como
dadas forem não equivocas, aos outros regeita como di,:"ergem os ~p.us dos noss.?s interessest e até no
estrano-eiros. . ' apIce e sumnudade da naçao um ser, SIm raro, e

Se e~te projecto passar á segunda discussão, direi que despira todo o lusitanismo ,para professar de
o que julgo sobre este artigo, o qual en não redigiria coragão o genuino brasileirismo, mas que como ho
de tal maneira, obscura e repulsiva mem não poderá nunca suffocar de todo os gritos da

Não deixo de conhecer que algumas das cousas sua origem, embaraçada e espinhosa deve ser a
que lhe objectarão alguns illustres deputados, são nossa condoota politica. .
fundadas em razão. E' vago, e sugeito a arbitrio o : Sr. presidente, fallemos claro, é quasI impossivel
decidir-"se, o que é prova não equivoca, e o artigo em regra que um portuguez :possa: amar d.e coração
assim concebido, punha os desgracados portuguezes uma ordem de cousas, que implica a ruma da sua
â discripcão de qualquer autoridade no ponto mais patria de origem, e nO,dôa a suadignidade. Por mim
im'p'ortaúte, qual é a questão de statu personr.e; mas o digo, se eu fosse portug~ez detestaria a separação
CUIdo que Elsta arbitrariedade ,desapareceria uma vez e independencia do Brazil; o temor e a prlldencia
que o que é positivu se convertesse em negativo, re- porião talvez um se110 nos meus" labios, mas.o C6
cusando-se a qualidade de brazileiro só aos portu- r~ção pularia de.gosto coma ~sperança dO.restabele- "
guezes, que se tivessem declarado contra a c.ansa. do Cimento daglorta do meu palz. ."...
Brazil, e segurando-se a todos, que se não tlVessem O amor dos nossos lares, o aferro ao prImeIro
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mal que desde já se declare que nenhum portuguez
novamente vindo possa servir entre nós empre"'o de
h0!U'a, e emolument~ sem certo tempo de domi'Cilio•.
Sel5ue .elles em ngor de direito são estrangeiros
e nao podem S~! empre~ados pelo governo; mas de
fa~to talvez seJ,ao, e CUIde o governo que não viola
lel ~guma aSSlDl obrando, tiremOs-lhe mesmo essa
futll desculpa.
Res~do pois o meu discurso, como o projecto

p~lo que_disse não ataca a justiça, como não é diri
gIdo s~nao contra.estrangeiros suspeitos, voto que
passe a s~gunda discussão, e nella apresentarei uma
emen~a a eI!e•. na qual .substitua por outras mais
propr~as as ldeas do proJecto que me parecem im.
propnas, e laborar mesmo em tal qual injustica
ou ao menos severidade. • ,

. O Sr: presidente declarou que ficava adiada a
dlsCussao por ter liado a hora, e assignou para a
o!,de.m do dia, l°, ~ projecto sobre governos pro
vmcraes: 2'>, o proJecto do Sr. Muniz Tavares: 30
re<rimento da assembléa. '
L~n~ntou-se a sessão ás? horas e um quarto.

Jose Ricardo da CoslaAgUtard'Andrada, secretario.

Ill. e Exm. Sr. - A. assembléa geral constituinte
e legislativa do imperiu do Brazil manda remetter
ao governo a cópja inclusa da indicação proposta
pelo deputado Francisco de Paula Souza e Mello,
relativa aOs vexames motivados pela multiplicidade
de destacamentos milicianos em di1Ierentes pontos
da provincia de S. Paulo para a tomar na conside
ração que merocer. O que V. Ex. levará ao conhe
cimento de S. 1\1. 1. - Deus guarde a V. Ex. Paco
da assembléa, em 19 de Junho de 1823.-José-Joã
q'Uim Ca.rneiro de Campos.

Reunidos os Srs. deputados pelas lO horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 55,
faltando COm causa motivada os Srs. Arauj(}·
Vianna, Maia, Ribeiro de Rezende, Gama, Ferreira
Barreto e Xavier de Carvalho.

O SR. PRESIDE:'iTE declarou abeI1a a sessão e lida .
a acta da anlecedente foi approvada.

O. SR. SECRETAUIO CARNEIRO DE CAMPOS. leu o
officio seguinte do ministro dos negoclOs do
Imperio:

, beIÇO. onde se gastarão os ann.0s da no~a~eninic~,
a affeicão á patrià que nos VlU nascer. sao senti
mentos naLuraes, que pódem sim calar-se á .vista
de-outras considerações, mas que sempre eXIStem
cobertos nas almas bem formadas.
_ Eu desculpo os portuguezes, te~ razão de abor
recer-nos ; serião indignos senão o fizessem; entre
nós nada quasi fazem senão soffrer, descerem do
topo ao patamal da escada, perderem a dominação,
que sempre o homem ambicionou, e que de facto
lhes pertencia, ê sensacão dolorosa; pódem accom
modar-se a ella; maS deseja-la não. Se tiverem
nas mãos meios de restabelecer o seu antigo predo
minio fico que solfregos se aproveitaráõ da occa
sião; ~ãO o farão, sómente se não o puderem.

E então será desunido permittir ao governo que
tome medidas energicas para lançar fóra do nosso
seio inimigos, que procurão solapar-nos, e que até
já se vão declarando? Cuido que ninguem com siso
o dirá.

Eu, Sr. presidente, sei fazer differenças. não
generaliso, e menos universaliso a censura. Ou antes
juizo que faço dos portuguezes; eu não comprehendo
nem poderei jámais comprehender no mesmo circulo
as almas privilegiadas, que aborrecem a injustiça
sobretudo, e que são capazes de renunciar ~ uma
patria injusta, e empregar todo o ardor da carIdade
na nova patria que os acolheu, e a quem devem ser PAR,\ JoÃo YlEIR.-\. DE CARVALHO

gr~~:'quão diminuto ê o numero desses entes so- ;Illm. e ~xm: Sr. ---:- A. a~seIDbléa geral consti-
brehumanos'! Vamos ávante. Que se critica no tU1Oto e legIslativa do ImperlO do Brazillllanda par-
pro,iecto? O ter restrin"cido a qualidade de cidadão t~cipar ao gove~n~ que p.ara deliberar sobre o reque

• rlmento do capltao Jose de Vasconcellos Bandeira
brazileiro só aos portuguezes residentes que désselll de Lemos e outros omciaes que vierão de Monteli-
provas não equivocas de adhesão á nossa causa '! déo remettidos presos á esta corte, precisa que se

Pois eu o cFei.o ai~_da.l~beral; nós não s~b~mos se lhe transmittão os papeis que houverem relativos a
daJ;eIDos os direitos poht1cos 8:.0s estran~etro_s na~u- este negocio, e os motivos que derão causa á refe
rallsados: a mór parte das naçoes europeas nao Ih os rida prisão. O que V. Ex. levará ao conhecimento
conferem.' . -de s.. M. 1.-Deus guarde a V. Ex. Paco da assem-

Na In9'laterra !iam mes~o os filhos .dos ~aturah- bléa em lS'de Junho de 18'23.-José JÔaqu.im Car
sados sao pe~eltamen~e mglezes, nao .p~dem ser neiro de Campos.
do conselho privado, nao p6d~m ser mlDlstros de
Estado não p6dem ser membros do parlamento.
- Em Genebra, apesar de republicana, faz-se di1Ie
rença de habitantes, nativos e burguezes; só os netos
dos habitantes é que debaixo do nome de burguezes
são capazes de todos os empregos ?-~ repub.lica, ~s fi
lhos doshabitantes, que se denommao natlvos amda
estão sujeitos a inhabilidades politicas. -

E póde Cé!-usar admiraçãO que aqui faç~~os o
mesmo'! Quem dirá que devemos dar desde.Ja entr~
nós os empregos de confiança aos .portuguezes aqUi
residentes'! Talvez que a sabedoria nos aconselhe
como medida propria a igualdade perfeita entre os
brazileiros de origem e os de adopção. Mas _póde
tambem que a prudencia nos aponte como ~als se
guro o avesso-, -e que ao menos na fermentaçao pre
sente seja insensato entregar a.amigos pouco firmes
os meios de dominar-nos.

-Talvez por ora convenha por systemà cerrar. ?S
olhos á uma rivalidade que eriste e ~ue bem ~lr1
gida é o maior esteio da independencla d? Brazi!. O
sentimento bem que facticio está táo arrelgado como
os nattll'aes: não se póde por ora v~nceF, nem tal
vez convenha. Se empregarmos pOIS rn-aes" tere
mos,-com o nome de empregados, inimigos verda-
deiros.' -

Por fim confesso que não é da; competencia ~este
projecto marcar o tempo de resldencla, que Dlv.ele
o portuguez aobrazileiro par~ .as. promoçõe~: e .â,
constituição que compete dacldrr lStO; mas nao veJo
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. (( DIm. e Exm. 5r.- Tendo levado á augusta
presenç3. de S. M. o Imperador o ofticio de 14 do
corrente, em que V. ·Ex. participa ter a assembléa
geral, constituinte e legislati\:a deste Imperio resol
rido que se proceda, quanto antes, á formação de
mappas cstatisticos e topographicos das suas· ditre
rentes provincias, para lhe serem presentes á me
dida que esti.erem promptos, .isto ser um prelimi
nar indispensavel para muitos dos seus trabalhos: o
mesmo augnsto senhor me ordena que participe a
v. Ex., para o .fazer presente na dita assembléa,
que pela secretaria de estado dos negociosda guerra
se hão de expedir as competentes ordens aos gover
nos provisorios das províncias deste Imperio, afim
de serem empregadOS engenheiros habeis nestes
importantes trabalhos por meio de um plano geral
e uniforme. Deus guarde a Y. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, 'em 19 de Junho de 1~. -José Bonifacio
de Andrada e Sil',;a.-Sr. José Joaquim Carneiro
de Campos. »-Ficou a assembléa inteirada•.

Leu tambem uma felicitação de ~Ianoel Joaquim
Pereira da Silva, governador militar das Yillas da
Ilha Grande e Paraty, em seu nome e de se~s cama
radas da 1'" 2'" e 3'" linha.

Foi recebida com especial agrado por ser a pri
meira das corporações militares em dirigir suas
felitacõês á assembléa.

Passou-se á ordem do dia e entrou em discussão o
art. 13 do I>rojecto sobre governos provinciaes,
concebido nos termos seguintes:

« Art. 13. Tratar-se-bão pelo presidente em
conselho todos os objectos que demandem exame e
juizo, taes como os seguintes:

li. 1.0 Fomentara agricultura, commercio, indus
tda, artes, salubridade e commodidade geral.

« 2.0 Promover a educacão da mocidade.
cc 3.0 Yigiar sobre os estabelecimentos de cari-

dade. . . •
« 4.0 Examinar annualIDente as contas da receita

e despeza dos conselhos e remetter estes exa.mes
ao thesouro nacional.

tl 5.0 Decidir os contlictos de jurisdicções.
« 6.0 Suspender magistrados. »
O SR. ANDRADA MACHADO: - Sr. I>residente,

quando propuz este p'l"ojecto não calculei com o que
se poderia inferir de alguns artigos delle; ~as tenho
'\isto pela discussão que se tem feito espec.ificações,
que sou obrigado a chamar desnecessarIas; com
tudo para que se discuta com mais clareza tirarei
algumas palavras que ainda parecem obSCuras e
farei additamentos que iulgo precisos.

No principio deste artigo onde se diz objectos que
demandem exame e jui::o acrescentarei administra
tivo, }lara,que Rão entre na.cab~ça de a!g~~m que o
conselho e uma porção legislativa; pOIS Ja desgra
cadamente aqui disse um Sr. deputado que se lhe
querião dar attribuições incompetentes.; e e~ pode
ria acrescentar que talvez o que farIa o lllustre
membro seria tirar ao conselho direitos que lhe
pertencem. Quero tambem que· elle tenha a facul
da~ de propôr obras novas e os concertos das
anti~; e que vigie sobre o tratamento dos escra
vos e facilite a emancípacão destes infelizes.

Quanto á app.licação de fundos publicos digo que
não deve dispôr delles 'Para grandes gastos sem
a approvacão de 5.' M. Imperial, a cujo fim deverá
dar-lhe parte do que julga preciso e tem ordenado,
para obter a sua confirmação; sendo em tudo mais
obrigatorias as suas ordens até que sejão revogadas.
Pelo que respeita á decisão de conflictos de jurisdic-

~es, declaro que quando a questão for entre o pre
SIdente e outra qualquer autoridadé, deve o conselho
~er presidido pelo vice-presidente; mas quanto
a suspensão de magistrados não é preciso mais ex
plicações, porque no art. 17 se especificão os unicos
C3.S?S em. que é licita aquella 5üSpeiiSão, isto é, nos
mwto urgentes, como são considerados os de receio
de motins populares contra elle ou por elle excita
dos.

Em taes circ~tancias é indispensavel que o
conselho possa suspender logo o magistrado; fóra
destes casos seria uma ingerencia no que lhe não
compete, uma anomalia que destruiria a boa ordem.
Eu vou ler o artigo que subsJ;ituo ao 13 do projecto.

« Art. 13. Tratar-se-hão pelo presidente em
~o~selho todos os objectos que demandem exame e
JUlZO administratiYo, taes como, os seguintes:

.« 1.0 Fomentar aagncultura, commercio, indus
trIa, artes, salubridade e commodidade geral.

«( 2.0 PromoYer a educacão da mocidade.
« 3.0 Vigiar sobre os estabelecimentos de cari

àade.
« 4.° Cuidar que se estabeleção camaras onde as

deve haver.
( 5.0 Propõr obras e concertos das antigas e

arbitrios para isto. .
« 6.0 Uarparte ao governo dos abusos que notar

na arrecadação das rendas.
c( 7.° Formar o senso e estadistica das provín

cias.
« 8.0 Dar parte á assembléa das infraccões das

leis, que apparecem nas provincias. •
c( 9.0 Promover as missões e cathechese dos

indios. .
« .lO. Cuidar em promover o bom tratamento dos

escravos ~ propor arbitrios para facilitar a sua lenta
emancipação. '.

l( 11. Examinar annualmente as contas da receita
e despeza dos conselhos e do presidente.

cc 12. Decidir os conflictos de jurisdicÇão sendo
neste caso presidido ~ conselho pelo vice-presidente
quando a questão fôr entre o presidente e outra
autoridade.

« 13. Suspender magistrados. '
l( 14. Ordenar por fim todos os trabalhos e des

pezas das provincias; não sendo 'Porém as sua~
ordens, quando respeitem á fazenda, executadas
antes de co~madas e approvadas pelo Imperador.
E quanto ao mais serão obrigatorias, emquanto não
forem re.vogadas, uma vez 'que não se opponhão ás
leis. -O deputado, Antonio .Carlos Ribeiro de
Andrada. »-Foi apoiado. " .

O SR. PEREIRA DA CUNHA: - Dous são os' princi
paes artigos qneformão a unidade e partes integran
tes deste projecto de decreto e que não devião esca
par á perspicacia de seu illustre autor: a: primeira
é a organisação de um governo bem fundado que·
dirija os negocios de cada província e a segunda é a
determinacão de suas funccões. Se eu tivera podid~
alcançar qüal era o voto ge'ral da assembléa ; isto é,.
se convinha na eleição de um conselho permanente
ou se deliberava que um presidente só por si mane
jasse o governo de uma província, eu me pouparia
a estas reflexões, nem fatigaria a assemoléa com a
repeti~.ão de idéas, filhas dos IDeus principios e da
minha experiencia ; mas não podendo obter esse
resultado, senão depois de pomosas discussões e
sendo pelo bom desempenho do lugar que tenho a
honra de occupar, obrigado a dizer clara e franca
mente o meu modo de sentir~ prosigo no meS1D~
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« EMENDA

« O presidente ou qualquer dos conselheiros em
conselho pleno proporã os o?jectos de maio~ impor
tancia e que demandem maIS efficazes medIdas em
beneficio da provincia, como sejão em geral a a~ri
cultura, commercio, industl'ia, artes, navegaçao,
estradas, educacão da mocidade, salubridade, êsta
belecimentos de caridade, população, civilisação de
indios, policia e segurança publica, para lhes dar a
direcção e impulso que couber em sua alçada se
gundo ás leis existentes e requerer a assembléa
nacional e ao ministerio as Ilemais providencias q,ue
não estiverem a seu alcance. Paco da assemblea,
20 de Junho de 1sz:t. -O depútado, Pereira da
Cunha. »- Foi apoiada.

systema, repetindo as minhas observações. Este I O SR. RocH.\ FRAXCO otIereceu ao § 60 do artigo Q§ 13 enumera alguns artigos que devem servir de seguinte:
objecto especial ao presidente em conselho para
promover o bem de sua respectiva provincia; mas
não se lhe designa o modo pratico de exercitar estas « 6.0 Suspender magistrados e do commando da
funccões, nem qual deva ser o resuitado de suas troea;) chefe militar, quando inste a causa publica
deliberações. na fórma dos arts. 16 e l/. Paço da assembléa, 20 d~

Muitos outros de igual importancia se devem Junho de 18"23.-Rocha Franco.» -Foi apoiado,
tecommendar ã sua vigilancia, porque o go.erno O SR. FR.\X~,\.: - ~\ enumeração que no projecto
qualquer que seja a sua fórma, de\"e sempre enten- se faz dos art:gos que hão de ser da attribuicão dos
der nestas materias para fazer executar as leis que conselhos dos gO"ernos provinciaes, me parece de
lhe são relativas e promover a prosperidade das feituosa, tanto lla substancia de iliguns dos mesmos
províncias em ~odos os ramos de publica admini~- artigos, como pela maneira com que se adlão enull
tracão. Por antIgas ordens e regImentos se haVIa ciados.
coJÍfiado aos governadores e capitães-generaes o Diz-se porexemplo com uma enunciacão mui va"a
cuid~do ,de tod.os est~s o~je_ctos, que quasi s~mp:e Ie geral que ~os mesm.os con~elhos co'mpete - fo~
ficavao a s~a.liyte dlsposlçao e em que ex~rcltavao mentar a agncuItuI'a, mdustna, e artes- eis aqlli
um po~er l1limIlado, umas vezes porque Instava a temús ~~a proposição vaga e indefinida, que deixa
necessJdade ~e pr~,:er momentane~ment~_em nego- ao arbllno dos mesmos consdhüs p~lr em pratica
cios de publica utIlidade, e que nao podlao e~perar quantos despropositos lhe vierrm á l:abeca, a titulo
uma decisão retardada da metropole, ~m tal dlstan-I de ensinança em materia de agricultw·il:industria,
~ia; outras, .~ze,s p~lo abuso de alltond.ade, sempre e artes.; have~do-se por ventura C\;lllO lJwdidas mm
Inhe~nte _a ldea ~nsultante de C.oloma, em que apropnada~ a fomentar qualquer destes artigos,
classI~cavao os .habI~antes do B~a~I. Iquando ser~l muitas n'z~s necl::ssar:o a publicação

MUltas prOVIdenCIas se enVIarao para regula- dt' uma leI para cumprIdamente se adoptarem" e
mento destes gOYernos, mas sempre na ~esllla I obs;;rvarl'm tat's mediúas se ellils não forem taln'z
direcção oppressi,'~, ~lbando para est~. contmente contmria,; ,lO mesmo fim que ,;e propoem.
como para uma feItOrIa, de que se t~rava tanlas A mim parrCe-me que o maior favor que um bt:ru
vantagens, sem Se prom<;>ver o seu adla~tamento. gon-rno pó.de delibt:rar Jao meno,; a prinl:ipio) a
Noto por exe_mplo. a agrl~ultura d.o BrazII,. para i,\ lodos cs dItos respeit~s e não se cmbaraçur imme
qual se fizerao leJ~ agranas ~s.pecIaes, porem. c~m diatamente conl a pratll~a e correnteza dos trabalhos
restricções que lolhlão o exerCIClú do sagràdo dIreIto d~ cada um dos cidadãos nos diversos mistetes a
de propriedade, convertendo o dominio d~s COUSilS que applicão a sua industria.
em mera administração como mais conVInha aos Tudo o /lue ao governo cumpre é dar impulso aos
interesses de Portugal. mesmos trabaihos, facilitando os meios de se elles

Lembro igualmente as sesmarias que sendo um fazerem menos penosos: que o interesse de cada um
objecto da mais tran~c~~ente imp?r~anc~a, porque em pa!ticular é o melhor fomento que póde hav('r
dellas depende a acqmslçao do.1101111nlO uul do todos para por os homens em acção.
os terrenos possuidos no Brazd, apezar de algumas Já houve em Portugal um exemplo de o "'OYCrno
providencias a esle respeito estalJ~lec.idas, se l~m se intrometler na ordem dos. trabalhos do l:vrador,
abusado tanto do poder de os destrIbmr, que alem mandando-lhe arrancar as VInhas, e obrigando-os a
das demandas infinitãs co~ que se tem fatigado applicar as ten'as ,i outros generos de cultura.
seus possuidores. se vê a de.slgualdade ~ ~e~propor- Alguns historiadores prodigalisarão elogios ao
ção com que se tem procedIdo neslas dIVlsoes, que minislerio do nlarquez de Pombal por este supposto
erão de mero al"bitrio dos governadores como Se beneficio que dizem elIe fizera a sua palria: eu pelo
fossem Slla propriedade. contrario estremeci sempre de semelhante despo-

Estas considerações me persuadem que os conse- tismo.
lhos assistentes aos governos, devem ser permanen- Em uma palavra, fomentar a agricultura, indull
tes para promoverem com assiduidade e acerto. OS tria, e artes em geral, e indefinidamente como .diz
interesses das pravincÍ,ls; nem àe outra man.eIra o projecto, não póde seI' nunca objecto da de]jbe
póde ter exercicio o poder administrativo, allx!h~do ração de conselhos provinciaes : isso exige medidas
por juntas que lhe são inherentes como é adml~tld.o legislativas, que são da attribuição da assembléa
nas nacões cultas da Europa. Guiado pelos prmcI- nacional: deliberar sobre a applícacão dessas leis é
pios qúe acabo de expôr offereço a seguinte: quanto por ventura poderã ser objecto de altri

buição dos mesmos conselhos; a quem cumpre não
deixar nunca a porta aberta para fazerem mal aos
povos; cuidando que lhes fazem bem.

Eu tenho ou\ido dizer a muita gente, que se devia
obrigaI· a todos os lavradores a plantar tcdos os
annos uma certa quantidade de mandioca, que é o
pão do paiz, ainda que outro seja ogenero grosso da
sua lavoura.

Não quererei que algum destes senhores tendo
voto em conselho, faça passar essas suas imagina
ções por boa lei com gravame da agricultura a ti
tulo de fomento legal delIa.

Outro inconveniente, e superfluidade' encontro eu
em se atlribuir aos mesmos conselhos provinciaes o
exame, ou recenseamento das contas das diversas
camaras das respectivas provincias: inconveniente,

23
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digo eu, porque a multiplicidade, e distancias muitas
vezes remontadas das mesmas camaras tornão este
expediente de mui diflicil execução; superfluidade,
porque é materia assentada em nossas ordenações
actuaes a fiscalisação destas contas, em que enten
dem os provedores das comarcas, os quaes sendo no
Brazil cargos annexos aos dos corregedores. as
tomão estes na mesma occasião em que fazem as
suas correições: e não é para que revogar esta or
denação substituindo-lhe uma lei que não melhora
como entendo o expediente da fiscalisaçãq.

O SR. P.\UL.\ ~ELLO, propoz igualmente a se
guiute

« ElIE:SD.\

« A.o art. 13, salva a redacção.
« CÚllhecer o estado e necessidades da provincia

pela conta do presidente, e á vista dellas propôr a
assemblca, e ao imperador as' medidas convenientes
á felicidade da mesma provincia. '

« 2.0 A.ttender e pNvidenciar as queixas que hou
verem contra os funccionarios publicos, detel'llli
nando-lhes o cumprimento das leis. mórmente
quanto á liberdade da imprel1~a. e segurança pes
soai; e sendo contra o mesmo preSidente remNte-las
ao imperador, informando-as. presidindo neste easo
o vice-t>residente.

« 3.0 Suspender magistrados, e mais funccionarios
publicos.- Paula ".-Foi apoiada.

O SR. Fa,\:sç,\: - Vejo que neste artigo se trata
uma mato ria importante. qual é a suspensão dos
magistrados territoriaes ; e que o pn'sidonte da pro
villtüa é autorisado para os suspender.

Os magistrados podl'm abusar. é 'le'rdade' e muitas
vezes tem abusado. da sua jurisdicção; mas o pre
sidente não é sugeito menos acondicionado, e sus
peitoso de abuso, do qlle o são os magistrados: é
p')r tanto mni perigoso sllgeitar a sorte destes ao
capricho daquelle. •

Eu creio qne se houvermos de estabelecer tal de
pcuuencia entre o polier executivo, e judiciario, mui
ponco irá nisso á liberdade pratica dos povos, para
os subtrahir aos vexames causados pelo abuso do
poder.

Todos os homens tendem á este abuso. e quando
não o pódem exercitar sem dependencia de outro
facilmente renuncião á sua vaidade. e se ligão com
aquelle de quem dependem para o conseguir.

05 presidentes são homl~ns como os outros e em
regra po.lemos l'....anç::.r. salvas mui poucas exce
pções, que se alguma vez houverem de snspender
mal7'istrados. não será pelos males que estes causa
re~ elll geral na administração da justiça com os
abnsos de sua jlll'isdicção: este sempre será o pre
texto, mas o moveI immediato da sua acção, é, e
será sempre um resentimento, e desafeição par
ticular. '

Se o magistrado fizer tudo o que agradar ao pre
sidente, seja bom, ou máo, certo deve estar de não
ser nnnca suspenso: porqüe o de mais pouco im
porta; e se tiver de lhe desagradar. ainda que por
amor da justiça seja. não lhe val~rá a honra de t~r
servido bem o emprego para deIxar de ~er sacn
ficado ao capricho do presidente.
- A experiencia quotidiana nos dá disto exemplos:
motivos particulares são grandes razões de estado
êl. respeito de muita gente..Vot~rei portanto para
!lue tal doutrina não passe; e por ISSO proponho esta
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« Ao presidente, e conselheiro de provinciasemar
caráõ em regimento proprio as suas especiaes attri
buições, Paço da assembléa~20 de 1unho de 1823.-
O deputado França ".-Foi apoiada.

O SR. HENRIQUES DE RESENDE :-Quando eu apoiei
algumas emendas a este art. 13, determinei-me por
certos principios; mas agora o discurso do Sr.
Franca excitou-me outras idéas.

Coiu etreito este artigo com todos os seus para
graphos, contém materia de um regulamento que
d~ve fazer o obje~to. do regimento de ta~s pre
Sidentes das provlllCIas. Quando se orgamsar este
regimento trataremos desta materia. Portanto agora
concordo com o Sr. secretario Franca na suppressão
deste artigo com todos os seus paragraphos.

Julgou-se a materia sufficientemente discutida e
passou-se ao

« A.rt. 14. Não estando o conselho reunido, em
todas estas matorias proverá o presidente como fôr
justo. submettendo depois o que houver feito a ap
provação do conselho ».

O SR. PEREIR.\ D.\ CU:SUA :-Eu convim mui fran
camente na abolição das juntas dos governos pro
visorios das provincias do Brazil, na persuacão em
que ainda estou de que este objecto era de summa
importancia para consolidar este imperio em um
~ystelUa de união, e vantagem commum; porque
ainda que os actnaes governos não estejão naquelle
pé desorl,'anizador, e monstruoso em que I?retendia
estabelece-los o decreto das côrtes de LIsboa do
lo de Outubro de 18'21, comtudo ainda não estão
regulados de uma maneil'a tal, que evite as queixas,
tumultos. desasocego dos povo!;, e allarchia, que em
quasi todas as ·provincias tem reinado.

Todos temos conhecido estas desordens, mas nem
todos convimos na origem,·e causa que as repro
duzetp. Uns assentão que estes males nascem de ser
o governo composto de muitas pessoas, cujos in
teresses se encontrão. e se procurão debollar no
conflicto de suas paixões; outros jnlgão que provém
da faHa de exactidão com que se tem procedido na
escolha dos individuos que fórmdo as juntas gover
nativas; e (lutros finalmente da errada opinião em
que os povos se achão, de que tendo o direito de os
eleger, lhes fica tambem competindo o de os depôr,
e mudar, o que é na verdade um grande absurdo
politico,

Sem duvida me pareceu que estas juntas devião
ser substituidas por outros governos, que lhe fossem
mais analogos, porém mais firmes, e legaes.

O governo das provincias do Brazil, depois de es
tabelecido o systema constitucional tem recahido
muitas vezes em algumas pessoas. dignas da con
fianca publica, e de inteiro cumprimento em seus
devéres; mas muitas outras vezes se tem procedido
nestas eleições tumultuariamente, com suborno, e
espirito de partido. que -em todas as idades pre
domina.

Nomeado o presidente da provincia pelo impe
rador como é de razão, e justiça. adquire esta es
colha o cunho da ligitimidade para ser respeit!lda, e
conservada, ,mas é ·preciso que os cidadãos eleitos
para o codjuvarem neste exercicio tenhão uma
etrectiva influencia nos negocios da sua provincia,
o que se não consegue. pelo fórma estabelecida neste
decreto.

Sei quaes são as regras que devem regular o sys-
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o 'c~mmandante militar participará a necessidade
do dIto recrutamento. »
_ O SR. FRAxçA:- Sr. presidente: Que o govei:
n~dor das armas em temPl? de guerr<l obra por si
som~nt~, e _sem dependencla do governo civil da
prOVlncla, nao me parece inconveniente: mas em
todo outro caso~ e e~ tempo de paz, porque não ha
d~ ~lle obrar de mtelhgencia com o mesmo <Toverno
cIvIl '1 '"

A .unidade de a~ção é, indispensavel para se con
s~gUlr a ha~ID:0D1a _dos po~eres em todos. os nego
CI?S de admlDlstraçao publica: e esta umdade não
pode_dar-se .uma vez que na repartição do executivo,
se nao admltta a suballernacão da forca armada ao
poder dir~ctivo dos negocios·da provincia.
. Na m.alOr parte dos casos é de crer que se não
mnovara cousa alguma em os crovernos das armas
sem .m~ndato especi~l da cort~ (salvo os casos ur~
gentlsslmos.) E que lOcom'eniente ha que sE'ja esse
mandat~ tran~millido aos mesmos governos das
armas, 1~~edlata'!1entee pela intervenção dos go
vernos CIVIS 't-Eu nao o descubro. Entendo portanto
e sou de voto que o I:!0~erno das a~ma~ seja depen
dente do governo clnl, salvo somente o caso de
defesa em tempo de guerra.

O SR. A:'iDR.\~.\ l\1.\CIJAD~ :-(Não se entendeu o
tachyg.rapho.) :\0 fim do discurso que fez olfereceu
a segulUte '
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• IC Art. 16. O gov~rno da força armada da pro
YI~~la, d~ ~.a e 2." linha compete ao commandante
militar, e e mdependente do presidente e conselho.
Não póde porém? ~o~ma~danteempregar a for~a
armada c?ntra os .lU~mlgos mternos sem requisição
das autOrIdades CIYlS; nem fazer marchar a 2." li
n.ha f6ra dos limites d~ provincia, sem ordem espe
Cial do poder executivo. As ordenancas não são
sujeita~.ao governo ~as armas, mas ao'presidenté,
o qual Igualmente fara o recrutamento na fórma das
leis, g:~ando o commandante militar lhe participar
a preCisa0 do tal recrutamento ». -Foi apoiada.

O SR. HRNRlQUES DE REZENDE :-Estou com'en
~ido .que as circumstanc~as do tempo tem muito
lmpe~o s.?bre noss~s partICulares acções, e sobre a
orgamsaçao das 1~ls. Quando eu votei para que
passasse este proJecto á segunda discussão vi bem
que elle continha artigos não muito bons; mas
guardei para esta discussão o conciliar de algum
modo os principios com as conveniencias.

Se a nossa constituicão estivesse estabelecida, a
tranquillidade segura,' e as cousas em sua marcha
regular talvez eu votasse por todos os artigos com
pequenas alterações; mas por agora, Sr. presidente,
ainda está muito fresco na memaria de todos um
dos principaes aggravos de que nos queixavamos
das côrtes portllguezas: a independencia dos go
vernadores das armas.

Apartemos de n6s a mais leve suspeita de má fé
e duplicidade: os povos vendo que fazemos o
mesmo que demos em culpa aosportuguezes, jul
garão descobrir nisto algum' mysterio: em uma
palavra não demos armas ás côrtes de Lisboa para
lancarem sobre nós alguma deshonra.
, Dir-se-ha porém que nada tem a tropa com a

administracão. Sr. presidente: se a tropa só tivesse
uso no tempo de guerra estràn'geira, então poderia
ser independente do governo civil; mas tambem
eu diria em tal caso que em tempos de paz nada
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tema administrativo ~e ~~a provincia, em que se
requer sobre tudo a actlVIdade da accão sem re
tardamento do seu expediente, todavia des~javaque
esse presidente fos~e sempre acompanhado de dollS
de seus companhelros, nos despachos dos necrocios
publicos, guardando-se a plenitude de cogselho
para as decisões mais importantes.

Conheço i~u~lmente q:ue o presidente, e conselho
tem por prmclpal ob~lgação servir de atalaia aos
outros empregado~pubhcos para que se não desviem
de seus deveres: 15Lo mesmo é o que os conselheiros
ficavão exercitan~o a respeito dos ,presidentes, a
fim de que estes nao aberrassem de seu poder; aliás
era restabelecer o governo dos capitães generaes
que se tem pretendido abolir, poLe;; ainda que muito~
deUes procederão com dignidade, desinteresse e
modera~o, todavia póde-se em geral atlirmar, q~e
o despotismo ~Stava em suas mãos depositado, e
q!1e sua von~ade e!a a suprema lei, como consequen
Cla ne~essar~a ~a Impumdade de ~u~s prevaricações,
e da distanCIa lIDmensa em que VIVlão da metropole
da monarchia. .

Nestas circumstancias se este paragrapho passar
como está enun~ia~o,e o presidente tiver porsi o poder
de reger a provmcla sem contemplacão com o conse
lhl?, senão quando muito quizer, nada mais tenho
a mstar, porque todos os meus addicionamentos, e
p~nderacões rolavão sobre principios que lhe são
dlametra1mente oppostos: e eu terei summo prazer
que o methodo adoptado prospere, e que os seus
resulta~os correspondão aos r.neus deseios, que tem
por UDlCO alvo o bem da patria, e a t'elicidade de
meus concidadãos. Entretanto porém olfereco ao
art. 14 que está em discussão a seguinte •

« As providencias momentaneas pertencem ae pre
sidente para dar as que exigirem e bem e seguranca
publica, participando-as no dia immediato ao con
selho em sessão, para serem approvadas ou não.
Paço da assembléa, 20 de Junho de 1823.- O de
putado Pereira da Cunha ».- Foi apoiada.

Fzerão-se mais algumas breves reflexões; e jul
gando-se por fim discutida a mataria passou-se ao

.« Art. 15.. Todas as re..soluções sobre as materias
aCIma especIficadas, serao publlcadas pela: formula
- o presidente em conselho resolveu etc. »

O SR. CARNEIRO DE CA31POS : - Eu quizera que se
não adoptasse esta formula, porque ella deve acco
modar-se ao que se determina no art. 12, no qual
se diz que nas sessões ordenadas por esta lei, em ma
terias da competoncia necessaria do conselho, tem
este voto deliberativo; portanto não tendo o' pre
sidente ordinariamente mais que o voto consultivo
eu diria - o conselho resolveu, e o presidente or
dena etc.- Por este modo fica claro que a resolução
é do conselho como corpo deliberante, e a execllcão
do presidente, que é verdadeiramente o que ihe
compete em taes casos.

Depois de algumas observações, julgou-se a ma
teria sutlicientemenLe discutida, com a emenda
proposta pelo Sr. Carneiro de Campos; e seguiu-se o

« Art. 16. O governo da força armada da provincia
de la e 2a linha compete ao commandante militar,
e é independente do presidente e conselho.

« ExceptuãO'-se às ordenanças que são sugeitas tão
sómente ao presidente, e-com quem nada tem o go
verno das armas. Exceptua-se tambem o recruta
mento que .deve ser feito 'pelo presidente, a quem
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de La linha porque a melhor ordem seria mantida
pelos milicianos, pela maior parte proprietarios,
negociantes, e artistas, todos interessados na boa
ordem. .

Como porém até aqui a I" linha sempre servio
para a policia interior, e para as execucões das or
dens do governo, neste caso não póde deixar de
lhe ser subordinada.

E que dlnida póde haver em que o commandante
militar seja subordinado ao presidente, que é uma
emanacão do chefe supremo do poder executivo,
em nome do qual elie administra o governo das
provincias, visto que o Imperador não póde estar
Ressoalmente presente a toda a parte, como devêra 'l
Sendo o commandante da forca armada indepen
dente, se fôr caprichoso, comô quasi todos são,
andarâ todos os dias inquietando os proprietario8,
os negociantes, e lavradores, com marchas, acam
pamentos, e outras causas que eUes sabem, tudo
em prejuizo do bem publico.

Devem pois ser subordinados ao poder civil. 1\las
dir-se-ha ainda que os militares são orgulhosos, e
não quererão obedecúr a um paisano; eu lhes di
rei que se elIes não quizerem ser subordinados a
essas autoridades, a nação não os deve sustenta!'.

A forçl\ armada, Sr. presidente, é essencialmente
obediente; é um corpo passiyo a quem só toca
obedecer e cumprir as ordens das autoridades encar
regadas da execução das leis; a força armada é es
sencialmente obediente desde o ultimo soldado até
o seu mais graduado chefe.

Sou portanto de opinião que na ordinaria mar
cha dos negocios militares, sua disciplina, ordens do
dia, detalhes diarios, e outras cousas deste lote, o
commandante da força seja independente do presi
dente; mas no emprego deHa em os outros casos,
como movimento de tropas, destacamentos extraor
ninarios, estabelecimento de pontos militares, dis
tribuição do santo, planos geraes de for~if\l:ações, e
outros tasos transcendentaes, sou de oplUlao torno
a dizer, que o chefe da força armada seja sujeito
ao presidente em conselho.

O SR. PRESIDE~TE perguntou se havia quem
mais quizesse faUar sobro o artigo; e como alguns
Srs. deputados declarassem que sim, fic~u adiada
a discussão, por ser chegada a hora da leitura dos
pareceres das commissões; mas por não haver
quem pedisse a palavra, passou-se ã 2."parto da
ordem do dia que era o projecto do Sr. Muniz lava
res, adiado na sessão antecedente.

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Desde a primeira
leitura deste projecto pareceu-me logo impossivel
que esta augusta assembléa, aonde as materias são
tratadas com tanta circumspecção e sabedoria, dei
xasse de reprova-lo in lirnine: porque além de lhe
faltarem as qualidades precisas para pode.r ser
admittido á discussão na fórma do nosso regimento,
todas as suas disposicões se apresentão logo no pri
meiro aspecto com ossignaes caracteristicosdo injusto
e absurdo: porém se ainda assim, e C(lntra a minha
expectacão este projecto obteve apoio, para roubar
nos .o tempo, que aliás devera ser despendido em
objectos de outra importancia e urgencia, persua
do-me todavia <{ua alle não passará desta primeira
discussão, se esta augusta assembléa achar o pezo
que eu encon.tro nas re!1exóes que passo a produzir
sobre todos os seus artIgos.

Sr. presidente, n6s fomos c.onvocados pela nação;
achamo-nos felizmente reumdos neste sagrado re-

cinto, para lavrarmos a escriptura do nosso pacto
social, :(lara nella marcarmos, em nome dos nossos
constituInte"S, e segundo a expressão do seu voto
geral, a maneira, como que hão de ser exercidos os
poderes indispcnsaveis,. para que as garantias dos
nossos direitos sejão eifectivas; por outras pala
vras, n6s fomos convocados para organisarmos as
nossas leis fundamentaes, a constituicão do imperio
do Brazil. • . ..

Juramos solemnemente perante os altares, que
fielmente desempenhariamos tão alta e· augusta
commissão; e para não retardarmos a conclusão de
tão importante tarefa, promettemos juntamente que
della não distrahiriamos o tempo, senão para o em
pregar em reformas urgentes, que aplainassem e
nivelassem o terreno, sobre o qual-levantaríamos
o magestoso edificio da nossa associação politica.

Isto posto, é evidente que o primeiro objecto da
presente discussão será, a urgencia da materia do
projecto, e se contém por ventura disposicão pre
liminar para a constituição que temos de organisar.

O 'projecto em questão propõe-se a determinar
provisoriamente quaes sejão os portuguezes, que
devão gozar do fôro de cidadão brazileiro: ora
todos sabem que esta materia é propria da consti
tuição, a qual devendo declarar os direitos que com
petem aos brazileiros, forçosamente ha de designar
as qualidades precisas para qualquer ser membro
da nossa associação política, e dizer-se brazileiro.
O projecto da constituição deve estar muito adian
tado, e dentro em pouco tempo nos serã apre-
sentado. • .

Portanto não ha urgencia de tratarmos proviso
riamente do que estamos mui proximos a determinar
definitivamente; nem se p6de considerar preliminar
da conslit~ição aquillo mesmo que nella tem o sen
lugar propno.

Ainda quando solIresse maior demora o projecto
da constituição, o que não é provavel, nem por isso
se póde inculcar de urgente a medida provisoria
que se propõe, porque não é mataria, que não esteja
já sufficientemente providenciada; e para fazermos
isto patente, vejamos as diversas hypotheses, a que
se podem .applicar as disposições deste projeçto.

ElIe contém duas partes: l." Portuguezes ora
residentes n" Brazil: 2.4 Portuguezes que vierem
depois de sanccionadas as disposições do projecto ; e
em ambos os casos com intencào de permanecerem.

E como entre os que presentemente residem, al
guns já erão residentes. e domiciliados, quando
tomamos a heroica resolução de PrQclamar a nossa
independencia, e outros vierão depois deste glorioso
acontecimento; podemos considerar na l.a parte
duas·hypotheses: l." Portuguezes ora residentes,
que já erão domiciliados na época da independencia.
2." Portugl1ezes ora residentes que vierão e estabe
lecer~o domicilio depois da declaração da indepen
denCla.

Ora para qualquer destas duas hypotheses temos
já providencias dadas pelos decretos de 18 de Se':'
tembro do anno passado, e de 14 de Janeiro do
corrente. Principiemos pelo primeiro.

tLeu o decreto) Temos portanto que este decreto
concedendo amnistia geral para todas as pltSsadas
opiniões políticas, contempla como cidadãos brazi
leiros os que abracarem a sagrada causa da inde
pendencia, expressa ou tacitamente pelo simples
facto de não largarem este paiz .dentro do praso
marcado para tomarem a sua resoluç.'io, de'-endo os
que adherirc!ll á causa do Brazil trazer, para teste-
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lllunho publico da sua resoluçã9, a flôr v€rde dentro
do angulo de ouro no braço esquerdo com a legenda
- Independencia ou morte. Pelo que destes nada
resta a legislar, até porque a providencia é justa e
funàada nos luminosos principios que devem servir
de base a toda a associação politica.

Na verdade, Sr. presidente, se os ~e nascerfro
em Portugal, e que residindo no BrazII depe não
sabirão depois da declaração da independencia, não
adquirirão os direitos de cidadão brazileiro pela
conti!!uação da sua residencia, nós tambem, posto
que nascidos neste paiz, não os temos adquirido
pela nossa continuada residencia.

O Brazil era um reino, que formava uma parte in
tegrante da nação portugueza. Todos os individues
que compunhão aquella nação erão cidadãos portu
guezes, embora fossem nascidos em Portugal, suas
ilhas adjacentes, ou em as suas possessões d'Africa
eAzia, ou neste nosso vasto e rico palz.

O nome que então tinhamos de brazileiros não si
gnificava como hoje uma qualidade na ordem polí
tica, indicava s6mente o lugar do nascimento; assim
se chamão beirões, transmontanos, algarvios, etc.,
os nascidos nas provincias da Beira, Tras-Ios-Mon
tes ou reino do Algarve, sendo aliás todos estes,
como nós eramos, cidadãos portngnezes.

Deixamos de ser portuguezes e passamos a ser
brazileiros, desde que pela insurreicão do Brazi! se
dissolveu o antigo pacto social qüe nos ligava á
monarchia portugueza, e proclamamos a nossa in
dependencia, constituindo-nos em uma nova nação,

.distincta e separada absolutamente da" portugueza
por um novo pacto social.

Nesta associação política não entrarão só os que
nascerão no Brazil; elia comprehendeu todos os que
erão memQros da antiga nação residentes neste paiz,
ou fossem nene nascidos ou na Europa: são estas
as palavras do citado decreto: - Todo o portuguez
europeu ou brazileiro, que abraçar o actual systema
do Brazil.

Mas se apezar dos termos claros e expressivos
com que se acha concebido este decreto, e da gene
ralidade da sua disposição, não se reconhece bas
tante para caracterisar de cidadão brazileiro o por
tuguez nascido na Europa, posto que se tenha su
jeitado á condição que lhe foi imposta, tambem se
deve reputar insufficiente para o que nasceu no Bra
zil; pois não é o lngar do nascimento só por si o
que constitue a qualquer cidadão desta ou daquella
nação, porém sim o pacto social expresso, tacito ou
presumido.

A este nos termos do decreto de 18 de Setembro
se ligárão os europeus tanto, q~an~o.os brazil.eir.os.
ElIes accederiio pelo lDesfuO prmclplo, constltum
do-se uns benemeritos da patria e dignos do eterno
reconhecimento delIa, pelos desvelados esforços com
que promoverã~ e pozerão e~ execução a glorio~a
empreza da sua mde'pendenCla; outros porque nao
se ausentarão do Brazil, e preferirão ser membros
da nova associação política. , . .

A' vista do que tenho exposto e da malDr eVIden
cia que este projecto é superfluo e ocioso, quanto
aos portuguezes residentes na época da declaração
da independencia do Brazi!; examinemos agora se
elle será necessario relativamente aos portuguezes
que ora reSidem no Brazil, tendo vindo depois da
declaração da inliependencia. .

Antes de tudo cumpre notar, gue sendo muito
curto o tempo que decorre desde Setembro do anno
passado até hoje, bem poucos serão aquelIes a quem

s~ poss!1 applicar a di~posição deste projecto, o que
nao deixa de ser IJ.laIS um argumento que pouco
abona a sua necessidade. Mas quer sejão muitos,
quer poucos os portuguezes que tenhão vindo para
o Brazii dep?is da época da sua independencia, ou
elIes prestarao na camara de sua respectiva resi
dencia -juramento de fidelidade á caUEa do Brazil e
ao imper~dor! ~u não :prestarão este juramento,
porque nao Vlerao cem o mtento de se domiciliarem

l"? primeiro caso .são cidadãos brazileiros; pel~
s~u Juramen!? a~herIrãO ao nosso pacto social por
VIrtude do Ja Citado decreto de 14 de Janeiro do
Corrente anno: no segundo são estrangeiros e nesta
qualidade terião direito á hospitalidade, e~quanto
della_ se. fizessem dignos pelo seu comportamento,
se nao tlvessemos guerra com a nação de que são
membros. Portanto em nenhum destes casos Ee
p6de applicar este projecto. _
_NãC!, tem..applicaç~o para os juramentados,porque já

sao cldadaos brazllelfos; não se deve applicar aos
outros, porque são inimigos, e como taes, em vez
de os recebermos em o nosso seio, os deveremos
quanto antes fazer retirar de entre nós.

Não é do meu intento justificar este decreto de
14 de Janeiro, como pratiquei ácerca do de 18 de
Setembro; muitas rellexões se poderião produzir se
tivessem aqui lugar, sobre os perigos a que nos ex
pomos, admiltindo entre nós cem tanta franqueza
e COm a simples garantia do juramento, pessoas de
quem prudentemente se não pódem presumir sen
timentos de afTeição á causa que abraçamos; pois
para convencer do quanto é desnecessario o pro
jecto, ainda mesmo na hypothese que acabamos de
tratar, basta-me mostrar a cxislencia dest(> decreto
que tanto a reconhece o illustre autor do projecto'
que !Ia art. 4°, em ~anífesla contradição do quJ
propoe, quer que subSIsta em todo o seu vigor.

Tambem não me demorarei na analyse da incons
titucionalidade do art. 2° deste projecto, que já
mui victoriosamente tem sido combatido.

Sr. presidente, eu amo a ordem, e reconheço que
o governu ~eve ser arI?ado de força sufliciente para
pôr a patrla sempre a salvo de qualquer perigo. _
Salus populi suprema Lex esta.

Sei que os povos os mais livres, antígos e moder
nos, nas grandes crises, nos casos de perigo, lan
çarão mão de medidas extremas, e prescendião de
todas as formalidades e daquellas garantias que nos
casos ordinarios são o baluarte da liberdade. Mas
quanto não é preciso definir bem e com clareza es
ses casos extraordinarios, e ligar mui .cautelosa
mente as medidas que neIles se tomão com a res
ponsabilidade dos ministros?

Acha-se porventura bem definido o que se deva
entende.r per conducta suspeita?

Em verdade uma expressão tão vaga abrirá a porta
ã intriga e á calumnia de muitos malvados, e sub
ministrará aos ministros um meio bemJacil para
exercer com toda a segurança actos os mais arbi
trarios.

Qualquer será suspeitoso, só porque não discorre
como o ministro que o quer exterminar.

Tenho concluido a analyse da primeira parte
deste projecto, e uma só reflexão bastará para fazer
patente o absurdo da sua segunda parte. Nella, como
já disse, trata-se das condicões com que os portu
guezes e outros estrangeiros que vierem estabele
cer-se no Brazil, depois de sanccionado este pro
jecto, poderáõ obter o foro de cidàdão brazileiro ;
e entre outros requisitos exige como medida pro-
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'Visoria - emquanto não se conclue a constituição
- que tenhão - sete annos de residencia não in-
terrompidos. -

Por esta fórma mais de sete annos se consumiráõ
em organisar-se a constituição, que segundo o que
euannunciei dentro em mui pouco tempo nos seria
apresen!ada ! ! 1

A' vista disto e do mais que tenho exposto, não
se póde deixar de reconhecer que este projecto, por
nenhum dos seus artigos deve passar á segunda dis-
-cussão.

O SR. RlBEJRO DE ~~DR.\DA. - (NãO se entendeu o
tach:grapho. )

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO. - Eu já hontem
ex.pendi a minha opinião sobre este projecto, como
porém vejo a questão no>amentc alterada, farei al
gumas pequenas observações.
Fa~mos dilferenca eo tre portuguezes nascidos

na Eüropa, e residentes no Brazil no tempo em que
proclamamos nossa independencia, e aquelles que
vierão depois da separacão: o projecto confunde
uns (',om outros, e eu os distingo.

Quando o projec'o tem em vista os primeiros,é in
justo emquanto faz dilIerenra de cidadão a cidadão.
Podt'mos chamar ao acto da nossa indepcndencia
o pacto social: c eis :tqui a sua primeira ('ondição :
« Todos os cidadãos portuguezes residentes no Hra
zil, 'lue qnizerem f:lzer parte da nação, Ih're e in
dependente, serão contemplados cidadãos brazílei
ros, e os que não quizerem sahirilO do Brazil. II

Por esta declaração foi espontaneo ao cidadão
portuguez, brazileiro ou europêo, ficar ou sahir:
05 que ficarão, preenchidas as obrigações então
contrahidas, formarão a nação brazileira, e portanto
são cilladãos brazileiros; e o Brazil e Portugal" até
então uma só nacão, formarão duas nacões diver,,;as.
Digo agora, quê se o projecto (alIa dõ cidadão eu
ropeo que residia neste imperio quanuo clle se eri
[;io independente, o projccto é injusto. porque
senuo este cidadão brazileiro, o projecto o differença
dos outros cidadãos, só pelo lugar do nascimento,
quando a condição do pacto não attendeu a esse
accidente, mas á massa geral do que então for
mava uma e a mesma na<;ilo, e á decisão que cada
um tornasse.

E aonde estava a razão de differença, que justi
fique o abandonar-se um cidadão á vontade e dis
posição do governo, para o desterrar quando b-em
'lhe aprouver, ao mesmo tempo que a outro ~idadão

garante a seglIrança individual?
Ppr principios de direito publico ninguem duvi

·dará que aqnelles cidadãos que seguirem a causa de
qualquer nação, fazem parte deHa e gosão dos di
reitos cl)mmuns aos individuos dessa sociedade.

Entre nós o convite importou a confirmação desse
,direito, as promessas do chefe da nação assim o
afiançárão; e d:rei mais, o projecto em discussão o
recon'leeeu, e eu o approvo.

O decreto de 14 de Janeiro declarou qne todos os
portuguezes que ficarão entre n6s, e se reunirão á
nossa independencia, são cidadãos brazileiros: este
projecto deixa o decreto em pleno vigor: logo o
projecto reconhece que todos os portuguezes que
existião no Brazil na época da nossa índependencia,
e que a abraçárão, são cidadãos brazíleiros, e se o
são, como precizão ser declarados'? Como se quer

-fazer distincção de cidadãos a cidadãos, tratando a
.uns como filhos, outros como enjeitados?

Nesta parte é o projecto injusto, assim como é

contraditorio querendo reconhecer cidadãos aquel
les mes~os portnguezes que já estão pelo projecto
reconhecIdos.
. Se a mente d? illastre deputado, autor do pro
Jecto, teve em y..sta os portuguezas 'füe i"ierão es
tabelecer-se no imperio depois da separaeão, digo
q.ue igualmente 0_projecto não deve passar por pe
ngoso,. porque nao devemos tão facilmente conce
der o fõro de cidadão brazileiro a estranaeiros
que vierão procurar-nos depois de nos declar~mos
independentes; seria arriscado adoptarmos P{lssoas
(h~je nossos inimigos) debaixo de apparencia de
amIZade com o perigo de nos insidiar. O gráo de
cidadão deve ser mui prC({íoso para se conferir a
quem ainda não dlO'u exuberantes provas de confra
ternidade, por aquellesmeios quea lei deve-declarar.
P6de objectar-se; mas esses mesmos portuguezes
que ficarão no imperio, e que são havidos por cida-.
dãos brazileiros, podem pela tendencia natural a
s~u paiz natal machinar contra a nossa independen
Cla, emquanto elIa não fôr reconhecida pela naeão
de que nos separamos: •

Respondo: . que faz o governo se não vigiar em
nossa segurança interna e externa'l

Se esses cidadãos forem perjuros, se pretenderem
atraiçoar-nos, a lei os puna, como puniria a qual
quer outr.-, cidadão na mesma hypothese; processo,
senten~a e execução; assim marcharemos conforme
os principios cons~itucionaes,ass~m seremo~ justos.

O SI 3° do proJecto tem em VIsta a admIssão de
)lortuguezes no estado actual; aqui acho inconse
quencia d~' priltcipios, porque ser, facil em dár en
trada a portuguPzlli residentes em Portugal, verda
deiros estrangeiros, ao passo que autorisamos o go
verno para expulsar por suspeitas os que hoje são
nO,,;50S concidadãos, é em parte ser mais duro com
os que jlí são nossos irmãos, do que com aqueUes
que nos siio estranhos, ª-inda que a origem fosse
commum, quando dos primeiros, pouco ou nada
temos a temer, e dos segundos, aconselha a pruden.
cia que tudo.

O meu voto seria, qne emquanto não fôr reco
n~ecida a nossa indePe.ll~eneia, nen~um portuguez
seja, desde agora, admIthdo no BrazIl, e que longe
de se excitar a observancia do decreto de 14 de
Janeiro,. e!le seja inteiramente revogado, na parte
da admIssao; e quanto aos porLuguezes que ficárão
no Brazil, na fórma que se ordenou, carrão a sorte
commum a todo o cidadão para o que nenhuma ne:
cessidade ha do projecto.

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA. - (Não se entendeu o
tachigrrapho.J

O SR. C.\RNEIR() DEC.UIPOS. - O íllustre preopi
nante que acaba de fallaI:, verdadeiramente não re
futou o que eu demonstrei, confundio os portugue
zes que residião no Brazil quando se declarou a
nossa indepe~dencia I?om !rancezes, inglezes e ou
tros estrangeIros aqUI reSIdentes; estes sim, erão
e amda hoje são estrangeiros, eUes não gosavão
em commum comnosco de direitos civis, como
gosavão os portuguezes nascidos na Europa, que
comnosco erão membros da mesma naeão. Estes
erão estrangeiros, como o era o illustre prêopinante.
Fizemos um novo pacto social e dissemos a todos os
portuguezes nascidos na Europa ou no Brazil, e não
a(,s estrangeiros: cc Os que não quiZerem adheiir ri
nova associação politica, larguem o' lugar -em que
residem dentro de trinta dia3, e sahião do Bt>azil
dentro de quatro mezes nas .cidades centraes, e
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dous me=es nas ;maritimas, contados do dia da~
blicacão deste anll-ufu;io. » Portanto, se estes fica
rão •se os que depois nerão jurárão fidelidade, t0
dos' ficárão sendo cidadãos brazileiros como nós.
Nós o somos porque adherimos ao novo pacto so
cial; e pelo mesmo titulo e~es o são tambem, nsto
que o decreto não fez distlDcção, chamou a todos,
dizendo mui expressamente: - Todo o portuglle:::
europêo ou bra:::ileiro.

Se os que ficárão não se portão ~em, em vez de
serem animados dos honrados sentImentos de af
feicão á causa que abracarão expontaneamente, for
mão contra ella tramãs, com:pirações, e p~ticão
actos hostis são inimigos, são rebeldes e trlUdores,
e como tae;devem ser punidos na conformidade
das leis.

Ao poder judiciario compete j~lga-Ios taes,.e
faze-Ios castigar, e não ao ministerlO, sem formali-
da'lie alguma, como se propõe. • . .

Sei que as côrtes de Portugal nao deIXa0 de ca
balar contra nós; haja vil,'Ílante policia, é is~o ne
cessario, é justissimo, ~ aco?se~aa prudencIa ~e
se tomem cautelas. Porem nao e Justo que se eXIJau
novas condições, quando nada de novo se confere
que já se não possua.
To~os podem ~eixar d~ pratica! actos hostis; nas

ubrigacões negauvas ha Imputaçao - semper et pro
semper-: mas nem todos l~m ~eios para dar~m
provas positivas da sua adhesao a cau~ du .BrazII;
muitos ha que não tem forças, ?em dmhexru para
offerecerem em defensa dalla..Sepa porl~n.to summa
injustica priva-los de um dIreIto adquJrJdo e sus
ientadó na boa fé da garantia das leis que Ih'os
concederão, motivando para tão. inaudito d.e~p<>:
tismo a falta de actos demonstratIvos de affelçao a
causa da independencia. Pelo que ~ã? me.opponh<!,
antes requeiro que haja a maior ~lancla ~a P?h
cia; a guerra está declarada, nos temos recebl~o

hostilidades da parte dos po~uguezes, os qu~ res..I
dem no Brazil e não adherxrão ao pacto SOCIal vao
para fóra do imperio; e os que vierex.n daqui. em
aiante sejão prision~iros de guerra. Isto e o que dlcta
a razão, e nada maIS.

O SR: MUNIZ TAVARES faUou em abono do seu
proje.cto e produzio ditrerentes argumento~, susten
tando que as x.nedidas ~elle apontp.das e~ao sauda
veis (' até illdlspensavels nas ~cluaes cxrcumstan
cias; em que havia tudo a recexar dos portu~eze~ ;
disse que era t~mpo. de mostrar que o BraZlI n~o
era mais seu patnmomo, e de procurar qu~ ~lles nao
occupassem os melhores empregos ~om IUJusta ex
clusão dos brazileiros, como era antIga e detestavel
pratica; e que emfim s~ algu.ns Srs. depula~os pen
savão que elIes erão amIgos SIDceros do BrazIl,.e que
derião indistinctamente desftuctar o que nao era
seu, eUe nunca seria dessa opinião,.e que emquantQ
conservasse o SeJl caracter e sentImentos sempre
clamaria: - de Pertugal nada, nada, nada.

O SR. CARNEIRO DA CUNHA desapprovou o projecto
deduzindo em primeiro lugar ~eu~ argumentos dos
successos acontecidos nas proymclas do no~te e a!
guns por elle !llesmo presen.clados, e depoIs contI
nuou da maneÚ'a segmnte:

Como se ha de pôr em pratica este projecto ? M~n
daremos sahiraquelles mesmos que têm contrlbmdo
com os seus bens para as_ nossas despezas, e que se
têm mostrado promptos a defender a no?sa causa '1
(Começou o. s.us~rro do povo nas galertr:s.) O.nd~.
estão estes lllIIDIgOS com que nos assusta0? TIve

mos acaso algum receio quando declaramos. a nossa
independencia? E apezar das falanges luzitanas, não
se vio como se portarão os portuguezes aqui estab~
lecidos? .

Deixemos estes sustos; os que existem entre nós
fazem parte da nossa família, e tal portuguez tem
havido que por defender a nossa causa a tudo se
tem sacrificado. rCO'Ilti'lluou o sussurro fias galeria..<:
com apoiados.)

Como se julga pois que até serájusta a suspensão
do habeas corpus, para-serem presos taes homens
sem culpa formada, arrancados do seio de suas fa
milias e remettidos para Portugal. em paga de nos
terem ajudado na lucta da nossa independencia !
Sr. presidente: Eu não vejo este projecto senão
como parto da inconsideração, impolitico e injus
tissimo. (.iJlllltiplicarão-se os apoiados 11as galerias.)

O SR. AXDRADA MACHADO :-Sr. presidente, tra
temos de manter a ordem. O povo não deve tomar
parte nas nossas discussões. Ordem, Sr. presidente,
é preciso ordem.

O SR. )IGl'nz TAVARES: -Sr. presidente: O povo
das galerias tem ousado perturbar com seus gritos
os nossos discursos: isto é contra o regimento; eu
peçu a sua observancia.

O SR. PRESIDENTE: - A' ordem, senhores das ga
lerias, senão chamo a guarda e mando prender a
todos. (O SUSSllrro augmenlou e o por:o começou a
levalltar-se para se retirar.)

O SR. ALENCAR: - Eu creio que é bem claro que
não houve da parte do povo nenhuma lJIá intenção;
ordenou-se-lhe que se calasse, e eBe obedeceu. O
povo do Rio da Janeiro sempre aqui tem estado
com muita altenção; se um ou outro individuo.por
mais inconsiderado soltou alguma palavra, dIssi
mulemos isto, e vamos continuando os nossos tra
balhos.

Oulros Srs. deputados fizerão tambem algumas
reflexões sobre o succedido, e tendo dado a hora o
Sr. presidente declarou adiada a discussão do pro
jecto por haver ainda quem quizesse faUar sobre a
maleria.

O Sr. presidente assignou para a ordem do dia,
1 °,0 projecto dos governos provinciaes; 2.°, o pro
j~cto do Sr. Muniz Tavares; 3.°, regimento da 35
sembléa.
. Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
losé Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, secretario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS

A assembléa geral constituinte e legislativa do
imperio do Brazil tem resolvido que V. S. venha
quanto antes tomar assento neste augusto con
gresso e ter parte nos seus trabalhos como deputado
á mes~a assembléa pela provincia ~e Pe.rnam~uco.
O que participo a y. S. para sua lDtelhgencla. ...,.
Deus guarde a V. S. Paco da assembléa, em 18 de
Junho de 1823. - Jósé Joaquim Carneiro de
Campos. . •

Na mesma conformidade, porém na data de 19, a
Antonio José de Araujo Gondim.

PARA .JoÃo VIEIRA DE CARVALHO -

Illm. e Exm. Sr. -A assembléageral 'consti
tuinte e legislativa do .imperio da Brazil IX!-anda _
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remetter ao governo a cópia inclusa da indicacão
proposta pelo deputado Francisco de Paula Souzã. e
Mello, relativa aos vexames motivados pela multi
plicidade de destacamentos milicianos em difIeren

.tes pontos da provincia de S. Paulo, para a tomar
na consid~raçãoque merecer. O que V. Ex. levará
ao conhecunento de S.l1. 1.-Deus guarde a V. Ex.
Paco da assembléa~ em 19 de Junho de 1823.
JoSé laa.q1Lim Carneiro de Campos.

(.4 indicafão a que se refere este aviso está trans
cripta na sessão de 17 do corrente.)

haver tumultos nas galerias; mas como nós princi
piamos agora bom será que nos acautelemos contra
estes motivos de desordens, e por isso me lembro
de faze! ~a propo~, cujos artigos poderão senir
de addiclúnaes ao regunemo no caso que mereção a
approvação da assembléa.

. Como eu !enho visto que muitos Srs. deputados.
am~a que nao chamem dll'ectamente á ordem o que
estáfallando, eomtudorequerem ao Srpresidentepara
que·!l chame! o que.étambem prejudicial, proponho
que IStO se nao pratIque, porque muitas vezes fica o
deputado impossibilitado de dar as razões essen
ciaes d~ sua opinião, só porque se lhe ouvio uma
expressa0. que destacad~ das outras pareceu uma
blasphemla, mas que unIda aos mais conceitos nada
teria de reprehensiTeL

Dema~s, quando um Sr. deputado requer que
outro seja chamado á ordem, declara unicamente a
Sua opini~o. ~ ~ó por ella !lã~ deve o que está fal
lando ser mhibIdo de exprImIr as Silas idéas, das
quaes só póde formar-se juizo seguro no fim do dis
curso.

Eu sei que isto de chamar um Sr. deputado a ou
tro á ordem. se faz muitas vezes por economia de
tempo, para se não gastar em discursos superfiuos;
mas seja esta faculdade só permittida ao Sr. presi
,dente, e ninguem mais possa nem sequer requerer o
chamamento á ordem.

Tambem não sei, como já disse, que utilidades
resultão dos apoiados, pois o que tenho visto são
prejuizos, como presenciei nas côrtes de Portugal, e
hontem nesta mesma assembléa.

Falla um Sr. deputado: oulro a quem soou bem
a-proposição grita apoiadg! após este muitos fazem
o mesmo, e por fim todos gritão, todos apoião e até
as galerias nos imitão.

Julgo portanto que isto merece a considera~ão
da assembléa, e por isso lerei a minha indicação,
que desde já requeiro que se declare urgente.

cc INDICAÇÃO

« Artigos addicionaes ao regimento.
« l° Nenhum Sr. deputado quando estiver fal

lando poderá ser chamado á ordem senão pelo Sr.
presidente.

cc 2<' Em quanto um Sr. deputado fallar, nenhum
outro Sr. deputado usará da palavra - apoiado. 
Paço da assembléa, 21 de Junho de 1823. - O de
putado Alencar.. l>

Foi apoiada a urgencia requerida, e fazendo-se
2.a leitura ficou para ser discutida na sessão se
guinte.

OSR. PRESIDENTE declarou que se passava á ordem
do dia, e o Sr. secretario Carneiro de Campos leu o
art. 16 do projecto sobre gover.nos provinciaes, cujo
artigo ficára adiado na sessão antecedente.

O SR. MARIANNO CAVALCANTI:-Sr. presidente:_
Nem sempre se pódem pôr em pratica as theorias
por mais fundadas que sejão em principios cohe
rentes com os seus fins: e quando a experiencia as
tem mostrado nocivas, parece absurdo admit:
ti-las.

Eis o caso em que estamos; e por isso, não obs
tante as plausiveis e judiciosas razões expendidas
pelo illustre antor do projecto á favor do artigo em
questão, opponho-me a que elIe passe na part~ em
que estatue que o commandante das armas seja in
dependente do governo da provincia.

Foi este, Sr. presidente, um dos pomos de dis-

sessão em 2~ de JUDho de ~823

PRESIDENCIA DO SR. A..'\'"DRADA ESILVA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da ma
nhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 56,
faltando por doente~ os Srs. Gama, Araujo Vianna,
Ribeiro de Rezende, Maia, e Xavier de Carvalho.

OSR. PRESIOE?oI1E declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO MUXIZ TAV.-\RES offereceu . a se-
guinte declaração de voto: . _

cC Na sessão de hontem fw de voto que nao se re
cebesse com especial agrado a felicitação do gover
nador militar das nUas da Ilha Grande e Paraty.
Paco'da assembléa, 21 de Junho de 18".23.-Fran
cisão Muni:: Tavares. »

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu o se
guinte afficio do Sr. deputado pela provincia de
Minas Geraes José Alvares do Couto Saraiva:

«IUm. Sr. José Joaquim Carneiro de Campos.
Em cumprimento da ordem da assembléa do imperio
do Brazil fico-me aprom'ptando para ir tomar o meu
assento, e penso que ate ao firii deste mez lá me
acharei pouco mais ou menos. Se a minha demora
for maior não será por falta de diligencia minha,
sim.porfalta do preciso, de que me acho inteira
mente destituido, e de não apparecerem as cousas
ao tempo determinado. Deus Guarde a V. S.
Marianna, 8 de Maio de 1823.-José Alvares do
C01Lto Saraiva. l>-Ficou a assembléa inteirada.

Leu depois a participação de continu~ção de .~o.
lestia do Sr. Ribeiro de Rezende, que o ImpossIbIlI
tava de comparecer.-Ficou igualmente a assembléa
inteirada. . .

O SR. PRESIDENTE annunciou qtle estava na sala
immediata o Sr. Antonio José Duarte de Araujo
Gondim, deputado pela provincia de Pernambuco;
foi introduzido na fórma do costume, e tendo pres
tado o juramento, tomou assento no congresso.

O SR. ALENCAR pedio a pab.vra para fazer uma
. proposta e fallou nos termos seguintes:

O SR. ALENCAR~ - Sr. presidente: Eu creio que
é no silencio das paixões, com inteira tranquillidade
e socego, que nós devemos deliberar, e que por isso
é preciso que cortemos por tudo o que póde op
por-se a este fim.

Por mais que tenha pensado e consultado a pouca
experiência que tenho de outra assembléa, para vêr
se descubro alguma utilidade no uso da palavr~

apoiado ou no chamar á ordem quando se está
fallando, ainda o não pude conseguir; e o que te
nho visto é seguir-se desordens que podem ter con
sequencias funestas.

Eu sei que em m~litas assembléas se s~rvem des
tas expressões, e seI que ~m França ate chega a
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se~o pronncial composto como se deye suppõr, de
v~es.resp-:itayeis ~scolhidos linemente pelo povo,
nao po~e deIXar d~ mteres..c:ar-se na prosperidade da
provmCla; e na minha opinião é a unica autoridade
que melhor pôde conhecer quando será ou não
acertado o emprego da força armada na provincia
em qualquer circumstancia triste,. que poder oc
correr.

O commandante das armas dependente do con
selho não se atrelerá a abusar facilmente da forca
que commanda; não passará a yexar os pobres mI
licianos ; sempre procurará desempenhar com es
crupulo as :;:uas funcções.

Eu não afiian<:o inteiramente o bom exito desta
medida: mas lembrando-me que elIa é pro\;soria, e
que os POYOS claroão com razão, contra a indppen
dencia dos gowrnadores. ou commandantes das ar
mas, persuado-me que por ora é o que se del"e abra
çar. Entretanto se conhecermos pela éxpHiencia
que tambem esta medida não é util, procuraremos
remedia-la. Estes são os meus sentimentos.

O SR. CARNEIRO D.\ Cl:NHA: - Tendo-me opposto
debalde, quando se apresentou o plOjecto de re
forma das junlas provisoria". para que se' não tra
tasse de slmelhanle medida por agora, e tendo-se
l"encido, bem a meu plzar, o contraI io, guardei-me
para faUar contra o 'Irtigo, que, trata da ind..pen
dencia do chefe da força armada.

O mão acolhimento, Sr. presidente, que experi
mentou dos povos do Brazil, e muito principal
mente dos das provincias do norle, onde mais tem
pesado a mão desses tyranuos enviados das curtes
lusitanas, conw anjos da morte para nos ferir e
perturbar; a desharmonia que logo houyc entre elIes
e os gOl"ernos cil"is; os terriveis Inale" que delles
resultarão. e cujos funestos etreitos aiuda e"laJ'.lOs
sentindo, como já tenho dito. e acabou de ponderar
o honrado membro que me prec~deu, me obrigão a
reclamar desta augusta asscmbléa o allivio das op
pressões daqueUes, que delIa e~perão todo o seu
bem, e que em sua sabedoria e prudencia só decrete
aquillo que for proveitoso, conforme aos seus reaes
interesses, e que corresponda igualmente aos seus
desejos, para que não encontre a mais pequena op
posição.

Além da experiencia que me ministrarão as per
turbações da provincia de Pernambuco, motivadas
pelo governador das almas que trabalIlOu quanto
esteve ao seu alcance para envolver em ullla guerra
civil, tive tambem occasião de conhecer a opinião
geral dos povos da Parahyba schre o mesmo objecto!
e de certo fallaria á mesma obrigação se aqUI
a não declarasse.

O despotismo, em que se tem f~llado_dos antigos
capitães-generaes, em quanto a mIm, nao procedeu
das bayonetas, que tinhão á sua disposição, mas de
serem militares; pois o fim de sua profissão é mai~

destruir inimigos, do que governar povo~; ~ .mUI
raras vezes se ha de reunir em um mesmo mdiVlduo
estas duas qualidades

Quando governou Pernambuco o general Monte
negro hoj~ ministro dos negocios da justiça, conser
vou-s~ a tropa sempre em tal subor~inaç~o e optima
disciplina, qu~ o ~egi~ento de a~t~!harJa daquell,a
provincia podIa rIvalIzar (como dlZlao os estrangE)l
ros) com os mais bem disciplinados corpos das na
ções civilizadas, de sorte, que, querendo o conde da
Palma (como me disserão na Bahia) reparar, e guar
necer as fortalezas por ordem. superior que tivera,
e informando-se com o seu aJudante de ordens a
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cordia entre o Brazil e Portugal. de sorte que
quando as côrte~ de Lisboa ~ecretarão .este princi
pio, o systema inherente fOI logo consIderado como
um monstro, ou hydra de tres cabeças, pois que di
vidindo em tres partes as funcções administralivas,
e fazendo-as independentes umas. das outras plan
tava (em vez do nexo e harmonia da administracão;
a desintelligencia entre as autoridades !espectiVas,
dando azo a dissencões, abusos e conflictos, donde
nascerião, como nãscerão, a maior parte dos males
e desordens, de que ainda hoje se resentem as pro
vineias.

Ora, decretar agora o mesmo principio, seria de
cretar os mesmos males, seria autorisar de algum
modo a anarchia, e todas as perturbações prove-
nientes desta origem funesta. .

Os povos vivem desconfiados e prevemdos contra
a independencia desta autoridade militar, d~ cujos
abusos, môrmente em Pernambuco e na Bahia, tan
tos damnos tem resultado á liberdade dos mesmos
povos. como á publica segurança e liberdade E'
pois do nosso dever prevenir taes preoccupações,
dissipar as !lesconfianças e tirar qualquer pretexto de
descontentamento.

Cumpre portanto que o commandante das armas
reconheca uma autoridade superior na provincia.
embora não seja suboldinado immediatamente ao
presidente, mas .si}n ao co~:;elho provincial. o q.ual
comtudo não tera mgerencla alguma na economIa e
disciplina da tropa, porque isso incontestavelmente
pertence ao chefe militar e aos commandantes dos
corpos.

O SR. ARAUJO LUlA: - (Não o ou\irão os tachi
graphos.)

O SR. Mmnz TAVARES: -Está claro que este ar
tigo não pôde passar tal qual se acha co.ncebido ; o
seu mesmo autor tem tratado de o modIficar, mas
a modificação que apresenta ainda não é satisfa
ctoria.

Eu concordo que a reunião do goverI?-0 civil e mi
litar em uma mesma pessoa necessa1."lamente hade
produzir damnos irreparaveis:. a ~rbítrariedad~ não
encontrará censura, a prevancaçao procedera sem
limites. muito principalm.ente ~stando <l:s nossas
provin?ias em ~o longa d~s.tancI~ da capItal, onde
os gemI~os chega0 tarde ~ Ja resfrIad~s; querer .u~a
tal reuOlão é querer reVIver os extmctos capltaes
generaes, e Deus nos defenda de semelhante lem
brança.

Por outra parte tambem a experiencia tem mos
trado que a separação de autçridades, ficando. ul?a
independente da outra em ~ma me~ma prov~ncla,

produz iguaes males, ou aInda maIores, se e pos
sivel. Por espirito de corpo uma choca-se co.m ou
tra : e desta maneira o andamento dos negoCIOS ou
retarda-se, ou difficulta-se; _cada uma trata de usur
par a jurisdiccão que lhe nao compete, e afinal a
qúe está de pôsse das armas é quem tudo supplant~,
sendo em ultimo resultado o miseravel povo VI-
ctima desgracada. .,

E' preciso portanto procurar um melO de conCI
liar os embaraços apontados, meio q:ue ponha as
provincias ao abrigo de innumeravels males, que
tem soffrido pelo célebre decreto das côrtes de
Portugal. ....

Em busca deste meio facilmente não se descobre
outro senão o de ficar o .commandante das armas
dependente do conselb:0 pr~vi~ci~l. e~c~pto no que
diz respeito ã economIa e diSCIplina militar. O con-
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respeito de bons artilheiros este lhe respondeu, apon- que o rico e poderoso lhe usurpára, e arranca das
tando-Ihe para a cadeia, que alliachariaosmelhores. mãos da barbara calumnia a misera innocencia op-

Eis aqui um exemplo que prova que não ha incon- primida.' e com a sabia pluma defende o throno, e a
,"eniente em ser o chefe da força armada dependente mesma nacão ~

do pres.idente embora não, seja .mil!t<l!; .ba:;ta, ql1e O artistâ, o-negociante, emfiIIÍ todos, que com
não se mtrumetta no que e relatiVO a disclplma, eco- sua industria e trabalho, e com o cumprimento de
nomia e governo parti.cular àa trop~.. . suas obrigações, quando empr~nados, servem ao

Disse-se que esta lei, sendo provIsorIa podia re- estado? -
formar-se ao depois; mas eu cuido que por isso Quando muitas vezes o militar fraco, e efeminado
mesm;> que é provisoria deve ser o commandante das deixando de cumprir com os seus importantissimos
armas dependente do go,-erno civil; pois fica entre- deveres, não só foge abandonando o seu posto ao
tanto o povo satisfeito, e se não fôr bom o resultado, primeiro som da trombeta inimiga, mas deixa ex
reforma-se a lei. posto ás mãos do nocturno assassino o pacifico ci-

E' prudente, e muito preciso attendendermos ás dadão, que lhe paga para vigiar em sua segurança!
amargas queixas dos povos; não os irritemos, por- Quando porém o militar é honrado, quando em-o
que temo não obedeção gosto~os, mas sõtpente.cons- punha a sua espada em defeza da patria, e contra seus_
trangidos ; o que-acho pouco Justo e assaz perigoso. inimigos, como os que a estão defendendo na campa
Elles tem representado, epedido, quelhesnão mandem nha da Bahia, quando sustentão a dignidade, ahonra,
esse mimo funesto: e nào sei, Sr. presidente, por- a liberdade e a soberania da nação contra as injustas
que fatalidade, porque má sorte, o que fôra hontem e odiosas pretencões do atroz e sanhudo despotismo,
recunhecido mão, o que fôra decretado pelo con- então a patria agradecida exuberantemente o recom
gresso porluguez, para desorganisar o Brazil, é hoje pensa; o poeta canta os seus heroicos feitos; o his
reconhecido bom e justo, chegando alé o illustre au- toriador etemisa sua memoria; e bem recompensado
tor do projecto, para dar maior peso ao seu eloquen- fica, pela brilhante gloria, que de tudo isto lhe re
te discür:;Q a introdusir na questão o brio militar. sulta.

Para lhe rcsponder, conceda-se-me tamliem apar- Portanto não façamos distincções de classes, por-
tar-me p)r um momento do objecto. que são odiosas; todas ellas são uteis, sãonobres,

Quando os deputados portuguezes sobre este mes- quando conspirão a favor do bem geral.
m~ negucio combatiãoos doBrazil, muitosdosquaes Os deputados portuguezes tinhão uma forte razão
se achão felizmente aqui presentes, como não era de de lisongearem muito os militcres, porque fizerão a
seus interesses, que os chefes da forçafo~sem depen- revolução no Porto, e podião quando quizessem des
dentes ~as junta~,. olhando.p~ra as galer.las, se acha- manchai-a; porém entre nós não succedeu assim ;
vão cheias de milItares, dlZlao para- hsongea1-os: foi a massa geral do povo do Brazil, que resiliu o
« Puis os briosos militares que de~odadamen~e ven- 'primeiro pacto social com Por.tugal: e posto que não
cerão as celebres batalhas da Penmsula, ~hel(~.s de desconheçamos, que os nobres militares brazileiros
serviços, e cobe~tos de louros, e de glOrIa hao de tem feito já grandes serviços, e pódem para0 futuro
sugeitar-se á paisano~? li • prestar maiores, não acho justo colloca1-os ácima dos

Eis usando-se qU<l;sl. da mesma phraze esbmulan- outros empregados.
do-se o amor, e ambH;;ao de m~ndo ;.dando-se a en- Além de tudo quanto tenho expendido, que incom
te?~er de algu~ modo que sera.d~sa~roso a um chefe .patibilidade ha em ser sugeito ao presidente da pro
mllitar. ser sugelto ao c.heíe pohtlCO, El chegando a vincia o chefe militar, sendo aqueHe da nomeação do
denommar essa classe, posto que nobre, por flôr da Imperador como J'á se decidiu? Como se.pódeJ·ulaar

- , '. onac.ao . . _ _ . indecorosa semelhante dependencia, quando urgem
Êmbora a mlençao do ho,?-rado membro nao seja as circumstancias que assim se decrete? Não com-

a dos deputados luzos todan~ como com estas armas prehendo. '
elIe combateu a favor do artigo, com a mesma devo . ~ .
co:nbater contra, . .A;ccresce de.mals que é,. ~o meu ,er~ um~ das mais

Eu considero, Sr. presidente flôr da nação todo, e d~stmctas qual~dades do m.llitar a ob.edi~ncla, e_quem
qualquer cidadão virtuoso e uLil, que não s6 res- nao que~ sugeltar-s~ ao tlgor da l~l.e as pensoes do
peita a lei, mas contribue com quanto está em suas cargo, nao deve contmuar!l0 exe~ciclO de semelhante
faculdades a bem da patria ; a todo aqucUe empre- emprego, sendo me1ho~ na~ servIr, do que tornar-se
gado, que desempenha fielmente as suas obrigações. o. flagello de seus con.cldadaos; como s!lccedeu em

Li na historia que temendo certo povo um varão Roma 9ue a t~opa hOJe accJamav~ um 1IDperador e
distincto pela aura popular, que tinha adquirido a~anha ~ssasslDa"!a este, para. p~r no. throno outro
por suas brilhantes qualidades pretenderão abatel-o,' p.elOr, ate que aSSim s~ d~st~U10 tao d;il~tado Impe.
e para o conseguirem derão-Ihe um emprego, que rIO, fructo da honra, diSCiplIna e das Virtudes helli
elles reputavão vil, o qual seguramente correspon- cas de seus antepassados.
dia ao d'Almotacel; mas o heroe e virtuoso cidadão Os nobres militares brazileiros servindo, como.até
de tal fórma desempenhou o seu lugar e procedeu o presente, a causa da sua patria, ~ merecendo,
com tal actividade, resultando delle tão grande bem quando homens de bem, o honroso eIlltheto de AIe:
á cidade que d'alli para diadto ficou sendo um em- xandres do nosso seculo, não se hão ae escandalisar
preao nobre.. ' de serem dependentes de uma authoridade legitima,

X vista disto não será tambem flôr da nação o ro- constituida por uma lei, e da nomeação do chefe da
busto lavrador, que ora queimado do sol, ora res- nação; e nem me posso persuadir, que desta delibe
friado da chuva, ora coberto de pó, rompe com o ração p~ssa resultar algum I?eri.go, antes satisfação,
al"ado as duras entranhas da terra para com o fructo harmoma dos governos provlDClaes e contentamento·
de suas laboriosas e innocentes fadigas soccorrer ás dos povos.
lirgencias do estado?_. . . Esta é ~ minha opinião; e.o mais é que era tam-
. Não será· flôr da naçao o mtegerrlmo magistrado, bem a do 111ustre autordoproJecto quando advoga0- o

que resti~ue ao. fraco e pobre cidadão a propriedade~ do a'causa do Brazil no congresso de J>ortuga1, com-·
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bateu este artigo. Eu vou repetir os seus propri~

argumentos:
a: Só por confusão de termos póde dar-se a deno

minação de poder á força militar_: _ ~strumen_to ~o
po8.er não é 1) mesmo poder nao ~ contradicçao
sugeitar aos agentes do. poder executIvo uma força
que a constituicão sugeita a este poder: isto não é
concentrar poderes; a força que obedece não é po
der ~ocial. .• Poem remllte a tudo o desejo universal
das provineias do Brazil; a opinião de todo um reino
deve pezar.• _ Mas o pundonor militar soffre muito
com a sujeição .. _ não comprt:hen~o; o soldado ~

cidadão, e não ha dezar ao Cldadao no que a leI
manda; mas é um corpo popular; bem, o povo é a
origem de todo o poder legitimo, é o primeiro sobe
rano; e nunca póde ser deshonra o acatamento que
se lhe tributa.

a: Deshonrão-se os militares nos Estados-Unidos
por obedecerem ao presidente que é de eleição po
pular? Deshonrão-se os militares ~e tem obede
cido âs juntas pro'rinciaes do Brazil. Não por certo.

a: Só esta du\ida mostra quão boçaes somos em
materias constitucionaes, e quanto apezar dos mui
tos roncos e gabos de liberalismo p.stamos atascados
no pegajoso lodaçul das maximas do velho despotis
mo.»

Tah'ez terei com tudo isto, e com algumas repeti
cões abusado da attencão deste illustre eongresso;
mas tudo julgo necessarlo para desviar dos que mui
confiadamente esperão de seus representantes a re
paracão de tantas oppressões que até ao pre~ente
tem sotrrido, uma alIuvião de desgraças, que muito
receio aconteção, se os chefes ~a torça armada forem
indepr·ndentes dos governos Clns.

Por tudo pois quanto tenho ponderado, rogo a esta
illustre assembléa obre com toda a reflexão sobre
tão importante e melindroso nego_cio,. de que póde
seguir-se alguma, funesta commoça~; Isto tanto pelo
desejo do bem geral, como porque Já cansado detra
balhos não desejo vêl-os renovados.

O SR. ANDRADA. MACHADO: - Firme nos meus
principios defenderei a doutrina do artigo porque en
tendo que ha de contribu~r para a felicidade d:0 Bra
zil' e s6menteresponderel aos argumenJps, deIxando
de'parte o mais que se tem inutilmente assoalhado,
e que a falIar a verdade nada vem pa:a o caS? T~
nho ouvido amrmar que uma das razoes que tlv.erao
o-s brazileiros para a separl!-ção foi a f6r~~ dos go
vernos com a independencla do poder mllttar, e que
por isso não convém renovar esta cau~a das suas
queixas; eu peço que se repare q~e as clfcuU;lstan
cias são diversas; então não haVIa no B~azl1 ne
nhum poder central; desconfia\'a-se e te.mla-se com
razão, que os governadores'das armas VIessem mu
nidos de instrucções secretas, e que despresassem os
membros do governo civil.

Agora não estamos no. ID:esmo c~so; o~ g?verna
dores das armas são brazilerros; nao lev~o lDSt~uC
cões secretas; tem as do regimento; e_serao pUnIdos
se delIas se arredarem; emfim agora nao é nem p6de
ser o que era naquelle tempo.

Um nobre preopinante pretendeu mostrar a !1e
cessidadeda mediacão do conselho em tudo; e-dIsse
~e assim como a Jiação int~ira tin~a um centr?,
tambetn cada proVlDCla o deV!.a ter; IstO, Sr. preSI
dente, seria, a 'meu vêr, querermo~ manter peque
nasrepublicasinhas com seus presIdentes, eé o que
eu não qnero.· ... .

Sr. presidente: o. centro do poder é ~DlCO por
essencia'e por necessIdade ; para a economIa de tem-

po, e bom desempenho de trabalho, são indispensa
veis agentes ~~undarios na execução; isto é o que
se faz na admmlStração geral do Imperio, e é o que
pretendo que se faça. nas provindas; pela di'risão
dos trabalhos se tem melhorado a industria e aper
feicoado as artes.

1ambem ouvi dizer que as nossas circumstancias
erão particulares, porque em provim'ias tão desta
cadas, e distantes do centro do governo, não era
possivel, em caso de discordia, esperar sem graves
damnos por decisões vindas de centos de legoas.

Conheco que é um mal, mas procura-se remedia
lo fazendo o regimento bem claro, para que o go
vernador das armas saiba até onde chega unicamente
o seu poder, e o governo civil conheça quaes são as
suas attribuições, e que dellas não p6de arredar-se.

Demais sujeitar o governador militar ao conselho
talvez perfeitamente ignorante em materias milita
res, não posso convir, porque cada um deve exercer
o que sabe; o carpinteiro seja oU\-ido no que é do
omcio do carpinteiro, e assim os mais.

Tambem se disse que o brio militar não se oppu
nha a esta sujeição, porque é da essencia do militar
a obediencia; eu não nego isto; sei que devem obe
decer e que se não obedecerem serão punidos; mas·
é necessario que não nos afastemos indiscretamente
do que pede a prudencia politica: e que se considere
quanto é perigoso fazer leis contra opiniões de hon
ra ; p6de servir de exemplo a lei sobre os duelistas;
são boas no papel, e para mais nada.

O que disse o nobre preopinante sobre o cllamar
se flôr da nacão aos militares mostra contusão de
idéas; nnncá se deu este nome a outra alguma pro
fissão na sociedada; o lavrador é seguramente muito
util, e se a razão decidisse seria considerado Como
mais honroso; mas nas sociedades honra-se mais
os que se dedicão ao serviço publico; e entre estes
sem exceptllar os ministros de estado, os mais in
teressantes são os militares; porque os mesmos mi
nistros de- estado tratão de fazer a nacão mais ou
menos prospera, e os militares sustentâo a sua in
dependencia quando elIa é atacada: ora qual é mais
importante a maior ou menor prosperidade de uma
nação, ou a s~a existen~ia p.olitica? Se esta é, Como
ninguem dUVIda, de maJOr mteresse, os que a sus
tentão e defendem hão de ter maior estimacão.

Quando digo isto não adoro os militares; como
quiz suppõr o nobre preopinante; e se exijo a inde
pendencia do governador das armas em tudo que
fôr materia militar, é porque vejo nisso o bem do
estado; embora desagrade aos povos, aos gover
nantes e aos governados: sempre tenho assim pra
ticado e sempre praticarei; e quem obra assim
constantemente não adora militares.

Se quero a independencia do governo das armas,
é porque o contrario é um perfeito absurdo; é obri
gar um homem intelligente a executar. os d;'lspropo
sitos de quem não sabe; e eu desejO eVitar este
grande mal; além de não vêr amontoado em uma
s6 mão demasiado poder, que produz necessaria
mente abusos e despotismo.

·0 SR. ARAUJ"O LIMA pedio a palavra e contra
riando os argumentos do Sr. Andrada Machado
offereceu a seguinte:

cc EMENDA

a: O governador das .a!l!1as não emp!egarâ a. f?I'Ça
artnàdà'se não â requlSlÇ30 das auton~ade:s CIVIS. e
será-subordinado ao conselho. - Ara'Uio Ltma.»
F-oi apoiada.
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a: EllE:'iD.~

« ADDlTAMElSTOS

« Haverá em cada provincia um aflicial de patente
superior, que S6, denominará commandante da
tropa, nomeado pelo Imperador e receberá diaria
mente o santo do presidente da provincia. »

« Este oflicial será subordinado ao conselho de
quem receberá as ordens para as operacões milita
tes e defeza da provinda, sendo o mesmo comman
dante e outros ofliciaes ouvidos em occasiões seme
lhantes, respondendo uns e outros pelo resultado de
suas medidas.

« A disciplina da tropa de la e 2a linha ficará á
immediata inspecção e direcção do referido com
mandan~, dândo de tudo conta ao conselho.

« O commandante da tropa vencerá, além do
soldo de sua patente, a titulo de ajuda de custo ou
de gratificacão 1:000$, pagos pelos cofres das respec-
tivas provincias. .

« As propostas dos officiaes de la linha serão
feitas pelos chefes dos corpos a que pertencem e
com as observações do commandante da tropa, pas
saráõ ao conselho e deste com suas reflexões subiráõ
á presença de S. M. 1. pela secretaria de estado
respectiva para serem resolvidas.

« As promoções dos corpos da 2.a linha se conti
nuaráõ da mesma maneira, que se pratica segundo
as leis existentes, pelos governadores das provin-
cias com differença sómente de serem' resolvidas
pelo conselho. -, ,

« As ordenancas.da provincias ficão immedia
tamente sugeitas·ao conselho e serão reguladas por
seu regimento e leis posteriores.

« O recrutamento da tropa das provincias serã
feito pelas mesmas ordenan!ias, decretado pelo con
selho e pelo modo que elIe ordenar, quando lhe fôr
requerido pelo commandante da tropa respectivo.

« O conselho não dará baixas Ou escusas de ser
vice militar sem o expresso -convenio - do.com
mândante da tropa, depois de ouvido o chefe do

oSR. ROCHA. FR.~Nco propôz tambem uma emenda mando todas as tropas e officiaes-generaes que
concebida nos termos seguintes: nelIa eristião. Este objecto é de summa impor

tancia parao bom r.egimen da publica administração
« E!fF.l\'JJA. das provincias, porque sem a sua uniformidade se

• . não podem tirar Os vantajosos resultados que dese-
« Ao art. 16. ~ e IDde~endente do presidente. jamos conseguir em nosso proprio interesse,

Em conselho porem pod~ra este suspender aqu~lle Este foi um dos artigos que mais escandalizou o
do c0fil!llando~ quando Inste a segurança pu~hca, Brazil no citado decreto das côrtes de Lisboa do
dando unmediatamente. p~te pela secretaria da lo de Outubro de 1821; e como é possivel adoptar
guerra. Paço da assem~lea, .21 de Junho de 1823.- agora o erro que haviamos condemnado; de certo
Rocha Franco. » - FOI apOIada. . que nos será nimiamente censurado. Eu conheco a

O SR. PEREIRA DA CU:'i1lA :-As emendas e ~dd.Ita- necessidade em que nos achamos de haver em êada
mentos que off~reço a este § 16 tem por pnncIp~1 provincia um offieial superior que por suas luzes e
fundamento eVItar os conflIctos .q~e se podenao patriotismo mereça a confiança publica, para ter em
excitar ~D:lre o chefe do.go~erno CiVil e o co~man- rigorosa subordinação toda a tropa, sem a qual fica
dante militar. NecessarlO e remover estas dissen- a forca armada sendo o flagello dos estados: mas
si?es.que só t~azem ~omsigo o desasocego das pro- esse ôfficial ou seja sem o titulo de commandante
VlDClas e o mao sel'Vlç~ do estado. Quando eu afirmo ou com a patente de inspector, para manter a regu
que me flarece conv~Dlellte ficar o commandan~e ~a laridade e disciplina da !.ropa como convém á segu
~orç:a arma~a su~ordmado ao governo da prov~ncla rança interna e externa. de,-e ter relações de
e na conslderaçao de ser este governo. exercitado intimidade com o governo, o que se conseguia com
por um conselho permanente, do qual ?-ena ser mem- os conselhos permanentes, sendo o mesmo odicial
b~o o mesmo c,!m~andanle para ser Igualmente ou- um de seus membros: de outra maneira julgo pre
VIdo nos. negoCIOS lIn~ort~nte~ do est.ado; .n?s qu~~s judicial qualquer medida que a este respeito se
necessarIamente denao mflulr as dlSposlçoes mlh- adopte.
tares em tempos de p~rturbação como aque~les em O MESMO SR. DEPL'iADO leu e mandou á mesa á
que se tem ~chado mUltas das nossas pronncl?s. selTuinte

Sendo pOIS o governo entregue a um presldentel:>
para decidir da SUa sorte, fico em perplexidade
sobre o partido que devo tomar, p~rque o~ tl;ldo fi~a
sugeito em lodos os ramos de pubhca adnlllllstraçao
civil. politica e militar ao mesmo presidente e então
temos renascidos os capitães-generaes tão decanta
dos; ou devem haver duas autoridades que se dis
:putão em primazia, donde se pódem originar males
lDcalculaveis. Pelo antigo systema se não exigia
que houvesse um commandante em chefe da tropa
em cada pro'\incia ; cada um dos coroneis ou com
mandantes dos regimentos ou batalhões era imme
diatamente sugeito ao governador respectivo fosse
elIe paizano ou militar. m

Algumas vezes Se em-iarão commandantes de
tropa para regular os corpos e .estabelecer a sua
disciplina, mas sem serem subordmados ao governo
como aconteceu no Pará, Rio ~e J!ine~ro e Bahia;.o
que Pernambuco e outras proymclas nunca experI
mentarão; mas no actual estado de consas parece
indispensavel que assim se estabeleça debaixo das
medidas que mais convém nas emendas offerecidas.
Para conhecer melhor os objectos é necessario fazer
a sua analyse na simplicidade da sua origem, aonde
se mostra com clareza a sua organisacão ; e applico
este principio a instituição que os povos tem espon
taneamente feito das juntas de seus governos.

Em todas as provincias aonde se tem instaIlado
jUntas governativas, a eIlas tem ficado subordinado
o commandante das armas, como se fez na Bahia em
10 de Fevereiro de 1821. Então o commandante
ficou recebendo as ord€'ns do governo que regulou
a força mi?-tar pel? modo que J?lais utillhe pareceu;
e não tenamos Visto a sangUlI!.Osa scena que alh
existe, se Madeira não fosse autorisado por cartà
regia para commandante em chefe de toda a tropa
com independencia do governo daquella provin-
ciL .

Esta medida não offende a delicadeza e honra
militar, não s6 pela pratica das novas juntas dos
governos, como pelas antigas, em que um simples
paizano, só porque era nome~do. gover_nador e
capitão-general para uma provmcla fica'Vao a seu
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corpo e de se justificarem as causas, que inhabilitão
o pretendente de continuar no mesmo servico.

« A marinha nacional estacionada nos portos das
provincias maritimas fica immediatamente subor
dinada ao conselho para lhe dar aquelIa direcção
que exigir o bem e a segurança do estado, excepto
quando por ordens positivas do ministerio lhe fõr o
contrario determinado.

« As suas despezas serão feitas eom as demais
pelos cofres da provincia e reguladas por ordens da
junta da fazenda, dirigidas a este respeito aos
intendentes de marinha e inspectores dos arsenaes,
Paço da assembléa, 21 de Junho de 1823. - O depu
tado, Pereira da Cunha-. » - Foi apoiada.

O SR...\ROUCm: RENDO~: - Sr. presidente, não
me posso conformar com a materia do art. 16 deste
projecLo. Duas autoridades em tudo independentes,
em uma mesma provincia, dentro da capital della e
longe do throno, de necessidade se hão de chocar.

Quando assim passe este artigo elle será um
viveiro de desordens entre o governador das armas
e o presidente da provincia, e nessa bulha tambem
entrará a junta da fazenda a cujo cargo estão as
despezas da provincia, que nunca deveráõ ser
maiores do que os seus rendimentos.

~Iuito justo parece que o governo da provincia
nada tenha com o governo das armas, o qual tem
regulamentos para se dirigir; _e nesta parte eu
quero que o governador das armas seja independente
do governo da provincia, assim como na execucão
daquellas ordens que lhe forem dadas directamente
pelo Imperador; mas estabelecer-se em regra. que
o governador das armas é independente do presi
dente e conselho, é querer que cont.ra a vontade do
presidente e conselho e contra a economia politica
se augmente a tropa; é querer que o goyernador
faça e Jllude quarteis augmentando despezas e
vexando os subditos que estão ás suas ordens; em
uma palavra é. querer que Só elIe responda pela
provincia e não o governo. que é a quem compete
saber os meios da sua defeza, em que partes devem
estar tropas ou seja para segurança externa ou
interna; é emfim dar uma idéa de que o presidente
com o seu conselho não é a primeira autoridade que
administra, rege e preside a provincia. Por isso eu
proponho e remetto á mesa a e.menda seguinte: .

« O governo da força armada da provincia da 1.a e
2.a linha compete ao commandante militar, oqual
comtudo será sugeito ao governo da mesma pro
vincia nas materias que não Se acharem determina
das no regulamento das milicias e igualmente na
execucão das ordens que directamente lhe forem
dadas' pelo ministerio. Exc~p~uão-se etc. Paço da
assembléa, 21 de Junho de 1823. - José Arouche de
Toledo Rendon. »-Foi apoiada.'

O SR. CARNEIRO DE CAMPo~:-Sr. presidente, a
materia do artigo -está muito bem discutida e por
isso nada direi sobre a independencia do governo
das armas; mas segundo as minhas idéas tenho
redigido o artigo de outra maneira, para que fique
com a clareza que exigem as circumstancias dos
tempos; e cornO nós não podemos dar nas leis
a razão dellas, eu quizera que neste caso distin
guissemos de tal sorte o que se determina I}as
ditrerentes hypotheses que nunca houvesse motivo
de duVida na pratica.

Na emenda que fiz procurei marcar bem estas
ditrerencas, declarando os casos em que o comman
danteroÍlitar é independente do governo civjl, que

são os que dizem respeito á defeza externa' e
aquelIes e~ que de~ende, para empregar a fo;ca,
de resoluçao do preslden~e ~m conselho; tal é o 'de
manter o socego na.prOTInCla quando se julga per
turba~a, p~rque mUitas vezes se suppõe !"ublevarõcs
que nao eXIst.em, como poderia mostrar com exem
pIos; e tal e. o do recrutamento, porque não se
p~omove a ~gncultura sem braços e os que se pódem
dispensar So os conhece quem tem a seu cargo os
melh?r~eDtos della e que ha de reO'ula-los pela
estatIstlca da pro\incia. Eis-aqui a "'emenda que
otrereço pelos motiYos que acabo de expur:

cc EllE:SDA

« qgon:rno da força armada da pro,'incia da 1.a C

2.4 lmha compete ao commandante militar e é
i~depend~nte, do presidente e co~.::elho na parte que
dIZ respeito iI defeza externa. Nao púde porém (l

~0!D~aDlI~nte empregar a (orç:a armada contra os
1I.11~llgOS Internos sem requisição das autoridades
clns, devendo·sempre preceder a resolucão do pre
sidente em conselho, lluan~o a eml~·regar para
manter o socego e obedlcncia da pronncia. todas
as vezes que se julgar perturbada .... O recruta
mento de\'e ser, dirigi~o. e. ordenado pelo presidente
em conselho, a requlslçao do commandante. - O
deputado, Carneiro de Campos. »- Foi apoiada.

O SR. P.U;LA E l\IELLO: - Se eu soubesse que
al~umas das muita~ emendas que se tem proposto,
er.ao approvadas a!lIHII•. não olTerecia a que tenho
feito! ma.s como nao sei o que succederá e observo
que sao dl\"ersas as opinilles, sempre me resolvo a
propo-Ia e talvez por ella tudo se concilie. E' do
tlIeor seguinte:

« E3IE:-iDA

(C q govel-no da força armada das provindas sera
exerCido por um commandante militar subor
dinado toda\ia ao presidente em conselho' e ainda
aque!~e só nos cas.os urgentes na forma do artigo
14. Nao obstante Isto, em qualquer provincia onde
haja guerra poderáõ haver generaes encarregados
da mesma, só responsabilisados ao ministerio e
cuja commissão só durará durante a necessidade~ 
Pa1tla. lI-Foi regeitada.

O SR. SOUZA l\I~LLo: -Pcço. a palavra para
faliar sobre este artlgo. Sr. preSidente levantei-me
para faser um additamento; acho-lhe uma falta' e
ainda que possa dizer-se que o que lhe {alta ~stá
subentendido, como eu quero que a lei· seja ex
pressa, proponho o que julgo dever accrescentar-se
persuadido que não se votará para ficar o gover
nador das armas independente do governo civil,
para que não se repitão os males que por experi
encia conhecemos, o que só póde conseguir-se
havendo um governo na provincia a que todas as
mais authoridades estejão sugeitas; mas COmo na
lei não se diz o que ha de fazer-se no Caso de
vacatu~a, resolvi-me a declara-lo por additamento
ao artigo.

~elle di~o que o comma~d~ passará á patente
maIOr que houver na provlDC1a; e porque tenho
visto a rivalidade que ha entre a La e 2. 4 linha,
chegan.do muitas vezes em caso de vecatura, a
encarregar-se do commando um capitão de tropa
eLe linha, residiwio no lugar um coronel de milicias,
proponho que se dê á maior patente sem distincção,
~as preferindo, no caso de igualdade. a da La linha,

26



102 SESSÃO K.1d 21 DE JUNHO DE 1823

« ADDJTAMENTO

~nda que seja mais moderna. Eu vou ler, e mando viãn1ente o magistrado: de sorte que a intimação
a mesa o meu da su~penção assente sobre facto' ou factos certos

e verificados COm audiencia do mesmo magistrado·
porqu~ em fim elie exercita um poder de attribuicã~

« No caso de impedimento, ou vacatúra, passará propna, _e exclusi..va á ~ua class~, que lhe ~ delegàdo
o commando das armas á patente militar maior pela naçao; e nao p~de ser mterrompIdo senão
que estiver na provincia, quer seja da La quer pela vontade presumptiva da. mesma nacão que se
da 2.a linha, comtanto que no caso de igualdade reputa ~enunciar 0_ presidente; afim- d~ que a
prefira a da 1.a, ainda que menos antiga. - Souza cor!enteza do mal nao tr.aga talvez. consequencias
Mello. »-Foi apoiada. - maI~ funestas; o ~eserla esta tal qual anomalia

Julgada a materia suffi.cientemente discutida, hratl~ d~ subordmar-se a pessoa do magistrado á
passou-se ao art. lido mesmo projecto. scahsaça.o de um dos ~ge..ntes do poder executivo;

quando alIás ~ pronuncIaça~ dos seos delictos assim
« Art. 17. A administração da justiça é indepen- como dos maIS empregados publicos é attribuicão

dente do presideute e conselho; póde porém o d~ o.utro? agen~es superiores do mesmo poder jUdi
presidente em conselho suspender o magistrado ClarIO. "oto pOIS que, a passar a doutrina·do arti"'o
em casos urgentes, e quando se não possa esperar seja definidamente declarando-se os casos, e modo;
re50lução do Imperador dando porém logo parte com que taes suspenções anomalas, e extraordinarias
pela sec!"etaria da justiça, do motivo e urgencia da se devem fazer.
suspensao. II

ALGuxs.SI\S. DEPUTADOS pEldirão a palana; porém
O SR.. FRA:>iç..l.: -Sr. presidente: parece-me o Sr. preSIdente declarou que ficava adiada a dis

defeituosa ti doutrina deste artigo em quanto extende cussão do art, 17, por ser chegada a hora da leitura
indefinidamente a aUlhoridade dos presidentes dos pareceres das commissões; e como não houvesse
das pI"oYincias á suspenção dos respectivos ma- alçum para ler-se, ent~ou em dIscussão o que ficâra
gistrados. Eu' entendo Ser couza indispensayel adIado, sobre o requerunento de .411t01l1·0 ~'lachaào
marcar-se o modo, e circunstancias, em que hajão de Carvalho. .
de ter lugar semelhantes suspenções. E' materia de
muita illlportancia, e extremada delicadeza em um O SIl. PEREIRA DA CUXHA :-0. requerimento e
systema constitucional representativo, para se pretenção de Antonio Machado de Carvalho está
deix~r á. discripção, e arbitrio de um presidente de nas circunstancias de ser attendido, e deferido não
pronncIa. obstante o parecer da commissão, que exige uma

EUa traz comsigo, uma implicita invasão do nova habilitação. E do regimen to das mercês que
potler executivo, nas attribuiçõ-es, e exercicio do para se obter a remuneração dos serviços feitos ao
podel' judiciario, cuja independencia deve ser, estado deve proceder conhecimento de cauza; e
quanto possivel fuI', tão respeitada, e sustentada por fiscaliza<;ão, para que o pretendente mostre se os
todas as leis regulamentares que se houverem de serviços são proprios ou alheios se estão na classe
fazer, como a independencia dos outros poderes, dos que devem ser compensados, ecomosrequezitos
em cuja tlivisão se esteia por igual o edificio dos que requerem os 3 decretos de 13 de Agosto ode 1706;
governos liberaes. mas esta doutrina acha-se· explicada pela lei de 22

Eu conheço que as mal,ersações de muitos ma- de Dezembro de 1761 na qual se determina que
gistrados farão talvez necessarias medidas coercitivas pelo conselho da fazenda se devem habilitar as
que atalhem os males irreparaveis que elles podem pessoas que se pretendem legitimar com sentencas
fazer aos povos com o abuso do poder que lhes é d.e justificação, ou para succederem a outros que
confiado; mas. devemos acautelar-nos de ir, tem mercês de juro, e herdade, e em vidas, ou para
querendo prevemr um mal, cauzar outro de não requererem o satisfaçã.o de serviços de terceires, ou.
menores consequencias: que vem a ser a depen- para outros attendiveIs fins; d' onde se infere que
dencia, e conseqllente combinacão dos dous poderes quando os serviços são proprios, e se mostra com
em detrimento da justiça. Êll não reputo os legalidade a identidade da pessoa que-os apresenta,
presidentes que houverem de ser· das proyincias' fica sendo escuzada, e até muito onerosa uma
homens de melhor tempera do que o hão de ser os habilitação, a qual exige além de grande trabalho,
magistrados que para elIas se nomearem; pois uma despeza de 60U a 80S a que nem todos pódem
uns e outro:; são da escolha do poder exe- chegar, desistindo de taes deligendias aquelles, a
cutivo. quem faltão os meios de as verificar, como ordina-

Ja se nós concedermos, qU3 uns, e outros podem riamente acontece aos officiaes militares, muitos
ser prE'varicadores; e deixando a lei indefinidamente dos quaes tendo apenas os soldosde suas patentes,
ao arbítrio do prasidente -suspender ao magistrado, que lhes pre~tão uma escassa subsistencia, não
bem póde acontecer, que este sacrificio que se vo.ta devem ser prIvados de pretenderem a satisfação de
á causa publica, venha sómente a constituir~e na seos serviços por' lhes faltar a· .possibilidade de
politica um meio de vingança, com que se pretextem fazerem um decretamento, .que·<s6 tem lugar
de justiça e bem publico as mais atroses, e nefandas quando os serviços são herdados, ou adquiridos,
personalidades; e isto por ventura em despeito de ou quando ~e quer .obstar á sua pr.escripção,ou
algum mlgistrado probo, e honrado, que só teve marcar as dIversas epocas em que taes remune
por cu!pa o não sa?er torcer -a justiça ao gosto e rações se devem requerer.
sugestoes do preSIdente com quem se combinará Esta pratica foi por mim observada em quanto
aliás o malvado para poder sem susto vexar os tive a honra de occupar o emprego de fiscal :das
povos. mercês nesta côrte, e foi approvada pelo ministro

Co~cluo po~tanto, que s~ deve restringir a então existente com vantagem do expediente' d'está
doutrIna do artIgo, para que nao ten"hão lugar seme- repartição; e é por isso, que julgo desnecessaria
lhantes suspencões, sem que haja um motivo legal, outra alguma habilitacão; Estabelecidoeste principio
sobre que deve·ser ouvido em todo o caso pre- tenho de mais a ponderar, que o conselho da fazenda



SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1823 103
já consultou favoravelmente para que estes serviços o julgo merecedor de alguma graça., authorisando-se
fossem competentemente remunerados, o que então o governo para a verificar. •
não teve effl~ito porque se julgou impraticavel a O S p. _.
creação dos officios, que o recorrente pretendia, a. RESIDENTE •-~omo declaraçao vou dizer
como tudo consta da mesma consulta que se acha hO que se passou a respeIto desta pretenção. Este
. ' • omem requereo a S.M.. I. pela secretaria de
Junta a estes papeIS. . _ estado dos negocios do Imperio uma remunE'.racão
. E!ltretanto o Sr. ReI D. Joao VI. A~tendendo á dos seos serviços; mas S.1\1. que não quiz abusàr,
Justiça de~tã cauza houv~ por bem eonced~r a cada dando da fazenda publica uma nova pensão quando
UID2- das i) filb~ do suphcante, uma pensa0 annual atétinha.redusido a metade as antigas, não ~ttendeo
de 508.. para alim~ntos e educação, em .quanto se o requerlmenlo, posto que conhecesse que era digno
1l?-es na? proporcIOnava outro melbor melO de sub- de recompensa.
slStenCla. Se elle estivesse em estado de servir al"'um

Os factos, que o supplicante allega ter praticado emprego, S. M. Ih' o teria dado; mas como Oeste
nas praças do Rio da Prata a favor dos subditos de desgraçado, por suas molestias se acha inhabilitado
uma, e outra nacão se devem .considerar na sua para qualquer lugar, e ao mesmo tempo S. 1\1. tinha
origem, e pelos résultados como negociações diplo- mandado executar a lei das côrtes de Portugal
~at!cas, e forão de tal magnitude que ~ I?lenipoten- s~gundo.a qu~l se não dão omcios de propriedade:
ClariO de Hespanba que se .acbav.a rezldmdo. nesta n~o .han~ meIO ~lgum .de o soccorrer. Ju!gou pois o
côrte, os o1fereceo á conslderaçao d' RI-ReI para mllllstCrLO que nao podtaallende-Io, mas mdicou-Ibe
que se compadecesse deste homem que tendo exhau- o que del·eria fazer, disendo-Ihe que requeresse a
rido seos bens no que tinha grande parte o serviço esta assembléa depois de installada. Eis-aqlli o que
da nação se achava acabrunhado por falta de saudc, houve sobre esta materia, e quejulgueidevcrdeclarar
e de meios para continuar as transações mercantis para illustração do negocio.
S. ~. o Imperador ~o.nvencido desta verdade foi O SI\. A.~DI\AD.\ l\l\CIlADO: - Eu peco a leitura
se1'Vl~o mand:ar admltU' ao conve~to de N. Senhora do decreto, a que o nobre preopinamé se referio,
dê!: Ajuda as dItas 5 filhas do sup~llca.nte p~a serem pelo qual se concedeo uma pensào de 50$000 a cada
alI educa~as, por ser este o pnmetro. obJe?to ~e uma das filhas deste pretendente: pois quero Ver.
sua rogatll"a: mas esta. saudavel pro'ldencla n.ao se lhe foi dada sómente como eITeito da real muni
potide obter os SP.?S deseJad?s fins por falta de meIOS ficenciil. (O Sr. secretario Carneiro leu o decreto.)
ou l1e o'!tros motIVOS que Ignoro: portanto ~enh? Está. tirada toda a dU\'ida; o Sr. D. João VI. re
li c0!1clutr que este bomem fez relevantes s~rV'1ços a conheceu que não podia remuúerar, e o que mandou
paUla, e merece ser con~empladoc.soccorrldo, para daJ"-lhe foi por um neto da sua munificencia. O
o qu~ a~res~nta o~. m~us authentlCo,. docum_entos Sr. Carneiro provou que neste caso não púde haver
que. JUStifica0 a legltlm.ldade de .sua .pl'etençao; e -remuneração; o desgraçado não tem por si a lei; e
aSSIm acbando-s~ verificada a .ldentldade qe sua já por isso S. 1\1. Imperial lhe nào fez a graca que
pessoa... e ~ veraCldade do~ menclO~ados servH;os, o lhe pediu; por entender (e muito bem entendeu)
roeo voto e. quI' a'assemblea el~eC!Ivamente o des- que os dinheiros nacionaes não se despendem sem
pa~he,·arbltran..do.lbe a commISsao da .fazenda .os conhecimento dos procuradores da nação; se hou
lDe!oS proporCIOnados para uma condigna satls- vesse lei que marcasse a remuneração, então S. M.
façao. como executor, de"ia verifica-la 110 pretendente'

O Sa. CARNEIRO DE CAMPOS: - Sr. presidente: mas não a havendo, por muito relevantes que sejã~
não posso concordar com o illustre preopinante a seos serviços. não podia fazer mais do que
respeito da dispensa da habilitação para a remune- dizer-lhe que recorresse a esta assembléa, elie assim
ração de serviços, porque o regimento das mercês o.fez, e nós devemos decidir este negocio.
a exige expressamente. Agora o que eu vejo é que O pretendente diz que aquella pensão dos 50$000
não estamos no caso de remuneração, porque os não lhe bast.a para '! sua subsistencia, e de uma
servicos allegados não são dos remuneraveis; os numerosa familia ; e com etreito é mui pouco para
serviços dos ministros, das secretarias de estado, os serviços prestados; os que fez não são d'aquelles
dos tribunaes, da Casa-Real, e dos militares de que a lei marca, mas são muito relevantes; são
tro{la de linba, que depois se ampliou para os de dos que honrão a humanidade; grande numero
inihcias no ultramar, tem remuneração; outros de portuguezes infelizes por perdas ou naufragios,
servicos, por grandes que sejão não são remunera- acharão nelle todos os possiveis· auxilios; e Buenos
veis por lei. O Sr. D. João VI., as mais das vezes, Ayres foi tambemtestemunha de muitos factos que o
não-sugeitava as pesso~s que requ~rião remune- constitue~ benemerito. _ . . .
'rações, a essas formalidades da le~, porque lhe Eu creIO que a. naçao obrarIa ~Ignamente
allegavão, falta de meios para suppru as despezas dando-lhe algum sIgnal de approvaçao de taes
que custavão taes habilitações-; e mandava imme- serviços, e dos sentimentos philantropicos de quem
diatamente informar o fiscal para decidir da os praticou; e como é grande a sua precisão, seja
pretencão ; mas nem por isso se segue que a lei a recompensado por nós com algumamercê pecuniaria
não.exíja em· todos ·os, casos; o que se fazia era pois o podemos fazer, e augmentemos com esta boa
díspeJ;lsar nella porque o Rei tinlia então poder de acção a honra do nome Brazileiro.
o fazer. O SR. FRANÇA: - Eu não posso accomodar-me á

Entendo pois que acommissão diz muito bem opinião que tenho ouvido ao illustre deputado. o
quando declara 'que os serviços do pretendente não· Sr. Ant~nio L,!iz. As habilitações de seniços são
estão no caso de remuneração pela falta de decre- necessanas, amda mesmo no caso em que é o
tamento· mas tambem sou devoto que esta assem- proprioapresentante aquelle que os fez. A razão é
bléa, tetilia" attimcão com o supplicante, porque porque exigindo a lei que os documentos ostensivos
rell!1mente feZ.· muitos e bons servicos, está redusido de·taesservicos sejão qualificados com certas, e
ã pobreza, doente, e carregado de lamilia; e por isso determinadas formulas, e perante certas autori:'
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dades territoriaes, onde elles forão feitos, segundo
as quaes se pretende excluir toda a fraude, e engano
que possa baver a :respeito da sua veracidade, não
se toma por 'Via de regra conhecimento na s~ereta?a
das mercês de nenhuns documentos que ahi subao,
sem serem qualificados pela maneira e com as
diligencias, que a mesma lei prescreve; e esta é a
habilitacão primaria, e que é commum a todo o
genero .de serviços de que se pretenda haver
remuneracão.

EUa consiste em uma sentenca proferida na côrte
pelo conselho da fazenda, e naS provincias remotas
por certas autoridades, em que se hão. os documentos
por veridicos; e passados pelas propnas pessoas .que
accusão etc. Se porém o apresentante dos sern~os

não é o 'Proprio que os fez, mas um terceiro herdeuo
ou cessionario delles, é mister então uma segunda
habilitacão respectiYa á identidade de pessoa do
mesmo êessionario, e gráo de parentesco que tem,
ou tinha com o cedente, para lhe ser proficua a
successão ou cessã.o, porque uma e outra só é
permiltida entre parentes proximo~ em gráo dele~
minado, como sabem os mesmos lUustres preopl
nantes.

Agora indo ao nosso caso, não julgo eu que a
falta da dita habilitacão ordinaria dos serYiços de
que se trata, seja exêlusiya, para que se denegue ao
suplicante a remuneração que 1he~ for corre~pon
dente. A razão é porque tendo EI-Rel oSr. D. Joao VI
conhecido immediatamente desses servicos; e até
comecado a remuneral-.os nas modicâs tenças,
ou pensões, que conferia ás filllas do supplicante,
visto é ter-se dado por entendido, e conhcccnte
da verdade denes; pois nenhum inconveniente h.H·iii
para que o mesmo m~nar?ha prescindis~e da via
do conhecimento ordmaIlo a tal respelto, como
muitas vezes o praticou, mandando examinar extra
ordinariamente por consultas semdhantes documen
tos mesmo em favor da justi,ça : e na verda.de se me
devo decidir pelos conhecimentos pratlcos que
deste e de outros semelhantes expedientes tenho;
induzem eIles mais uma formula de dar de comer
a.esctivães e ministros, do que alguma cousa que util
séja a apuracão da verdade: e prescindir um sobe
rano de formalidades ociosas é sempre no meo
conceito Ü' caminho direito á justiça.

A illustre commissão de fazenda comtudo não é
deste parecer; e ha que u falta da dita habilitação,
como causa substancial no caso, é um defeito que
exclúe o requerimento do supplicante da attenção
desta assembléa: o que se hOllvesse de passar se
deverião tambem suspender como indevidas as
modicas tenças ou pensões, ~ue a t~tulo,., e por
prinçipio de remuneração dos ditos serVlços, Japerce
bem as filhas do supplicante.

Eu sou de opinião contraria; porque primei
ramente entendo, que ao Imperante é que compete
como authoridade propria o direito de remunerar
os servicos feitos á nacão;· segundo, que no modo de
conhecer da veracidade dos mesmos serviços, podia
o monarcha o Sr.' D. João VI a quem eIles Iorão
primeiramente ll'Presetitados deliberar-se imme
diatamente e por consulta; ou já mediante uma
sentenca, porque uma, e outra cousainduzia ojuizo,
e pareier de um tribunal a respeito da veracidade
de 'Papeis que ~xaminava; ?endo. meramente !l-c~i
dental a diversIdade do melO com que se expnnnra
esse juizo achando-se como se aéhavão reunidos

- ãqueUe monarcha todos os poderes políticos; te~ceiro,
que a :remuneraçã~ começada a dar ao supplicante

na pessoa de suas filhas pelos mesm.osservicos indU-'
zem .no soberano a presumpção do conhooimento
preVio da sua verdade: quarto, que ojuizo respeitQ ao
complemento da mesma remnneracào. llel"tence ora
por i~al . razão ao pode~ executivo'; - e que este
negoClo SI:! ve.m ao conhe~~nto da assembléa pelo
que respelta a parte pecumana de capitaes da nacão
com que por"ventura se haja de completar a remÜnE?
ração pedida. .

Porta0to em resumo seriade voto que seremettesse
o re~et:imento ao &overno para .que interpozesse
o seo JUIZO a respeIto do mereCImento dos ditos
serviços á serem remunerados em dinheiro; afim de
que a assembléa approve, ou desapprove a sabida
delle do thesouro por este titulo. Isto me parece ser
o gue ~onvém fazer; por<JUe, como disse, a assem
blea nao conhece de semços; conhece do dinheiro
da naçào com que se pretende sejão remunerados:
se outra fora a moeda da remuneracão, ha muito
me teria decidido, que se reenviasse ao governo
o requerimento por nos não pertencer o despacho
delle.

O Sn. C.\nNElRO DE CAMPOS: - O illustre preopi
nante não diz bem; uma cousa é remunerar e outra
fazer gracas ; remunerar serviços é paga~los; e por
isso o que pede o pagaKIcnto deve mostrar que lhe
é devido, isto é, que se verificão as condicõcsexigidas
pela lei para ter lugar a remunera~o: No antigo
gO"erno El-Rei dispensava as habihtações, e podia
faze-Io; e il;ualmente concedia, por ~aça, as
recompensas de que julgava dignos OSservlÇOS deste
ou d' aquelle ,oassallo, ainda que não fossem- dos
considerados remuneraveis. Quantas "Vezes os
ministros de estado lhe dizião, por exemplo,
senhor, não está nos termos de se conceder o que
esta viuva pcde- e elle respondia- é verdade,
mas doe-me o coração de ver uma infeliz cercada de
filhos.

Levado dos mesmos sentimentos attendeo a este
pretendente; e eu não desapprovo a graça que lhe
concedeo; falIa sómeote da fôrma de fazer as cousas
em regra. Digo pois, como ja disse, que por via de
remUlleração não tem lugar, e que por isso approvo
o parecer âa corumissão ; porém acrescento que este
homem fez bons servicos, e que ê muito digno de
attenção por sua inféliz sorte, Comtanto que essa
attenção seja etreito de graça,! que ninguem negará
que esta assembléa p6de lazer. Este é o· meo
voto.

O SR. ANDRADA MACHADO :-0 illustre deputado,
o Sr. Carneiro, diz muito bem; estes serviços não
pódem ser remunerados, porque não são dos apon
tados na lei como remuneraveis; mas ao mesmo
tempo quer que se faça bem a que:r,n os prestou: e
nisto eu tambem concordo. Embora, em rigor de
direito, lhe não pertença remuneração alguma; é da
honra da nação dar-lhe um signal de approv:ação,
fazer~lhe alguma graca; ora esta s6 n6s a podemos
fazer; o Imperador não disP!lnsa na lei. '

O SR. FRANCA: -Eu não entendo que Os serviços
enumerados nâ tabella que serve de regra ás con
sultas de semelhantes, sejão exclusivos da remune
ração de outros extraoi'dinarios que neila se não
contém: porque isso ,seria um absurdo na pratica•.
O soberano que mandou formar essa tabella não
disse jãmais, nem podia dizer sem incorrer na
censura de maiorimpolitica, que não havia conhecer, .
nem remunerar os serviços extraordinarios que
qualquer subdito fizesse á nação: o que disse foi
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para os tomar a assembléa em considerac·ão.-Deci-
dio-se que sim. . "

3.° Se o governo deterá determinar a quantia
que d~ equidade se lheassignar.-Resolveu-sc
que nao. .

4.° Se devia ir á commissão da fazenda.- Ven
ceu-se que sim.

O SR. PRESIDENTE aSSlorlOU para a ordem dia l° u
~l'ojecto sobre governos provinciaes 2°, o do
:::ir. ~[uniz Ta"arcs: 3°, os artigos propostos pelo
Sr. Alencal: para addiccionaes do regimento: 4°, o
mesmO reglml'nto.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ricardo d~ Costa Aguiar d' .A11 drada , secre
tario.

que os serviços ordinarios de tribunaes, militare~,etc,
serião regulados nas consultas para a remuneração
segundo certos periodos de annos ahi declarados;
para que a uns se não consultasse maior remune
racão do que á outros. Foi a dita tabella, por assim
diier, um lembrete permanente nos triiJWlaes que
costumavão fazer as ditas ccnsultas; para que estas
fossem sempre consequentes umas com as outras em
identidade de razão: o que tanto é verdade, que o
conhecimento da mesma tabelIa se não vulgarizou
como lei; e ficou servindo de -regra sómente ás
deliberacões dos ditos tribunaes consultantes. Xão
se póde pois dizer que os casOs de seniços extraor
dinarios feitos á nacão fóra das classes enumeradas
não tinhão remunêr~ção; porque positi"amente
nem forão excluidos nem o podiàoser sem absurdo.
E se isso assim fôra, eu desde já diria que não
tratassemos mais de tal assumpto de remunera<;ão
dos serviços do supplicante; porque quando elIe os
fez segundo a lei foi no presuposto de não requerer
remunerarão; e contra essa hypotese pretende ora
ser.remmíerado. - Ueunidos os ~rs. dl'PUIlHl f1s pelas lu horas da

manhã ft'z-se li chamada I' ac:haritu-sc presl'ntes 54,
Nem se'diga, que suas circumstancias são dignas faltando por dOl'lIles us Srs. Hudl'i~ues VcIluso.

de comiseracão; porque nós não viemos aqui para Araujo Vianna, Hi!Jeiro de Hmwllde, Sil\'l·jra Men
dar esmolas"; mas sim para fazerleis, e vigiar sobre dont;a, Bispo capl'1lilu mljr. Calda", Gama o FI'fl'('im
o seo (lxacto cumprimento, que é o que importa aos Barreto.
nossos constituintes, que nos cá mandarão. Por
tanto. ou os ser.vicos se hão de considerar romo O SR. PUESIlJESTE declarou aLerta a sessÍlo; II
remuneraveis, ou" não; se o são e o impl'rante lida a acta da antecedente foi approYlldll.
entende, e mais nós, que só pódem remunerar-se O SII. SEl:IIU.\lIlO C.\IISEIIIO DE CA~IPOS leu a parti
em dinheiro effeçtivo do thesouro publico, auto- cipação que fez o :::ir. Arauju Vianlla dI' não poder
rize-se a prestação; e se o não são, não ha para qne assistir ás sessões pur cnfcrmu.-Ficou a assl'lJIbléa
gastar tempo; não é objecto que esteja na lei; nem inteirada.
porque se faça uma lei. Tollatul' qUG!stio. O Su. XAVIEn DE C.\RVALHO- Sr. presidento: _

"O SR. RODRIGUES DE CARVALHO: - Os s{Jfviços Li a resposta dos presos na ilha das Cobras á cartl!
marcados noregimento·sao os unicosremunerarcis; do allligo da ordem, inserIa no lJim'io do governo
mas sem entrarem na classe dos remuncravcis. n. 112, resposta, que á pedimento delles foi repllr
outros muitos são attendiveis j pOl' ex.emplo, .em tida por todos os illuslrcs membros desta augusta
commercio póde um homem fazer grandes sei"VÍ.~os, assernbléa; e confesso á V. Ex. na franqueza que
mas como não estão marcados na tabella do regi- me caracterisa, que estremeci á só idén, de que
mento não tem remuneração pela lei. Pergunto ainda se conserva entre nós enthronisado o despo
agora os serviços desse homem são remuneraveis? tismo e arbitrariedade judicial!!! Horrorizei-me,
Não, porque não estão na tabella. Mas ene não vendo que cidadãos brazileiros são ainda presa in
pede remunera~ão, pede uma graça. E esta tem feliz da mais despejada arbitrariedade úe juizes, que
fundamento? Iem, porql1e dos documentos que ousãO espezinhar a magestade das leis!!! Slelere
ajunta mostra ser um cidadão benemerito, e esta COlller, ef 'vox faucibus hesit! ! !
assembléa tem todo o poder de conferir graças. Eu Quiz logo depois fazer u meu omcio, advogar a
não sei o que neste negocio produz tanta confusão! causa dos opprimidos, reclamar justiça contra os
O Imperador, qu~ndo este ho~~m requereu. ~eve I oppressores; m~s na prudencia que me regula, de
a delicadeza de nao querer decldlr; mas como tmha I teve·me u consl(leraçao de que talvez aquelIe só
vontade de o beneficiar ordenou-lhe que requeresse Ipapel publicado, c publicado neste augusto recinto
a assembléa. E seria isto para se desculpar com o Iá face da briosa nação brazileira, fosse o poderos~
homem? Não; foi para que nós conhecessemos os dique ao mal.
seos servicos, e o attendessemos como fosse justo; Enganei-me todavia, Sr. presideute: a pertina
ora depois' de tomado este cophec~mento, tornarmos i cia, a impudencia, e a injustiça estão d~ màos da
a'envia-Io para o governo. e o Jogo. do emp~rra. i das. E' o que ~e prova est~novo.pa~el, l~ualmellte
Portanto voto que o pretendente seja attendldo; I' por nós repartldo: o mamfesto Justlficatlvo de um
não por obrigação legal de lhe pagar, porque não daquelles mesmos presos.
ha .divida, mas por ser merecedor de alguma I-E' preciso pois que eu alce já a minha fraca voz
graça, . i nes~e augusto congresso, que eu cUII;l:pr~ uII;la vez o

. J. 1 ad m teria discutida' o Sr. presidente.! ma~s .sagrado dos meus deveres, Ja mfehzmente
u g a a a " . . I omlttldo .

\lara. m~o~ clareza a propoz da manelra segumte I Em Ye~dade, Sr. presidente, não -é V. Ex., não
a votaçao . , sou eu. não· sois v6s, ohsabios legisladores, os b~

. 1.0 Se aassembléa approvava o par~cer ~a COrp.-lluartes, que a magnanima nação brazileira tem op
missão em quanto. entende que os serviços na~ estaoIposto ao despotismo de qualquer parte, e debaixo
no caso de seremremunerados, porfalta delegahdade. de qualquer fórma que elIe se apresente?
-Resolveu-seque sim. . I Não foi escorada na inviolavel promessa do. seu

2.~ .Se por equidade são attêndiveis os serviços, augusto defensor perpetuo, de que o despotlsmo
Z7
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nunca mais apparecerla no Brazil, que esta nação
tres vezes heroica proclamou a sua gloriosa inde
pendencia:, ? no.s constituío os bravos athletas da
bem entendIda 'liberdade dos povos, daquella nobre
liberdade, que é a um tempo o sustentaculo do
throno e a garantia dos direitos do homem e do ci
dadão 'l Não tenho eu mesmo ouvido neste sagrado
recinto (e com que gloria o repito) que apenas
conste de oppressão injusta contra qualquer cida
dão, cada 'um de nós será o seu advogado, o seu
defensor?

Eis pois se apresenta a occasião, Sr. presidente.
Ha cidadãos brazileiros que gemem;debaixo da fer
rea e mais transcendente arbitrariedade dos juizes;
ha cidadãos privados do mais precioso dos seus
direitos: da sua liberdade; e isto sem culpa legal
mente provada. Estes papeis o dizem, e destes pa
peis reverberilo certos caracteres de verdade, que,
(ingenuamente confesso) arrastão-me, persuadem
me. convencem-me.

Comtudo eu confesso na minha ordinaria frieza,
sempre indispensavel quando se trata do exame da
,"erdade. que falta a verificação. que deverá produzir
a evidencia, a qual se desde já existisse, então uma
de duas: ou acudir já, já com o saudavel remedio,
que nào só removesse I) mal, se não que reparasse
satisfactoriamente os estragos que alIe ha causado;
ou fugir de uma sociedade que nos nega n promet
tida proteccão, que nos recusa mão hemfazeja con
tra a injustiça que nos esmaga.

Eu não vejo meio. Sr. presidente. Nem se diga
que não dC"emos ingerir-nos no poder judiciario.
Qualquer poder. quando abusa, quando ultrapassa
os seus limites, é desde logo um monstro, contra o
qual desde logo a nação de"e usar da plenitude dos
seus inalienaveis direitos; e eu não posso conceber
mais escandaloso excesso de limites do poder, que o
do juiz que sem nenhuma prova legal declara cul
pado o cidadão innocente, para o calcar no carcere,
a despeito das leis em contrario: que o tribunal
que confirma um tal decreto de pronuncia.

Resumindo portanto o meu discurso, e ligando
me .i ordem necessaria, eu desejo que procuremos o
cunho da evidencia, que, como confessei, falta ainda
nestes papeis, e é a esse fim que eu faço a se
guinte

p~is que o fore_m é que podemos conhecer se os ma
giStrados obrarao conforme as leis; se elIes as vio
larem, n6s como garantes dos direitos individuaes
faremos desap:parecer a arbitrariedade; mas ante~
d~sse tempo nau começa o nosso amcio; tudo o mais
sao abusos que devemos evitar.

O. S~. FRANÇA. : - Se n6s não temos autoridade de
pedu ll~formações, nenhuma autoridade temos, e é
melhor umo-nos embora.

~iz o illustre preop~nante que deste modo nos in
gerunos ~o que J.los nao pertence; mas eu não vejo
como assim .nos mtromettemos no que é dos outros
poderes. DIZ-se que estes homens são innocen
tes, mas como p6de acontecer que o não sejão pe
dem-se informaçf>es para se 'conhecer a verdade'
ora que o pedir informações seja ingerencia é o qu~
não concebe a minha razão.

O SR. ARAUJO LUlA. : - Sr. presidente: Eu serei
o primeiro a punir pela liberdade do cidadão, todas
as vezes que o fizermos dentro dos limites marcados
pela lei: eu quizera que nunca sahissemos fóra delIes.
Em geral ~ão dev~lllos metter-nos em negocios como
estes, senao depOIS de esgotados os recursos ordi
nari~s ; e se por desgraça o governo não der provi
de~~las quando se com~e.tterem abuso~ de lei, então
eXigiremos a responsabilidade dos mmistros; se
guindo esta escala evitaremos que o governo suppo
nha que queremos conhecer de negocios que estão
a seu cargo; elIe deve defender a liberdade do ci
dadão como nós mesmos; e portanto deixemos sahir
ns sentenças, e o poder executivo nos mandará então
informações, se nós as exigirmos, e conheceremos do
negocio em circumstancias de nos pertencer; agora
a informação é intempestiva, porque o negocio está
entregue a~ {loder executivo. Saia P?is a sentença;
se elIa fôr IDJ usta as partes recorreraõ a esta assem
bléa, e nós faremos que os que a proferirão respon
dão por elIa.

O SR. ALENCAR: - Sr. presidente: Diz-se por
toda a parte que estes homens estão presos sem
culpa alguma; se assim é, já os ministros tem trans
gredido as leis, zombado de todos os principios
constitucionaes, e devemos damar contra elIes, e
mostrar-lhes que temos força sufficiente para conter
o despotismo, que parece, com mágoa o digo, ca
minhar com passos de gigante.

O que nós queremos saber é unicamente se nes-
« Proponho que se remettão ao governo a resposta tes papeis ha verdades, e a esse fim pedem-se in

dada por os presos da ilha das Cobras á carta do amigo formações ao governo.
da ordem, inserta no IJiario n. 112, e o manifesto Hoje que a nação está verdadeiramente consti
justificativo de um dos mesmos presos, para que, tuida, não poderão os seus representantes reclamar
fazendo-os confrontar com a devassa a que elIes se a justiça, e fazer desapparecer o despotismo que
referem, informe se é exacto e verdadeiro todo o seu calca aos pés a innocencia? Sempre que existirem
conteudo, e isto com a urgencia que a materia exige cidadãos opprimidos, eu clamarei em seu favor;
por sua gravidade. Paço da assembléa,23 de Junho sempre quererei saber se o estão, e nunca terei
de lS23.-Xavier de Carvalho. » isto po~ ingerencia. Voto por isso que· se peção in-

Remettida á mesa a indicacão, foi julgada ur- formaçoes ao governo.
gente e entrou em discussão. • Julgou-se amateria discutida, e pondo-se a votos

O SR. MUNIZ TAVARES: - Eu creio que por ora a indicação, foi regeitada.
não compete a esta assembléa tomar conhecimento Por não haver expediente passou-se á la parte da
de sem31hante negocio; deixemos que os juizes fa- ordem do dia, e entrou em discussão o artigo 17 do
cão o seu ollicio, e se houver infraccão de lei, eu projecto sobre governos provinciaes, que tinha fi
serei o primeiro a bradar contra elles neste augusto cado adiado na sessão antecedente.
recinto. O SR. ANDRADA MACHADO: - Sr. presidente: Bon-

O SR. ANDRADA MACHADO: - Nós não viemos aqui tem um nobre deputado, fallando contra o art~o,
para sermos procuradores de ninguem; se a assem- confundio providencias políticas com medidas JU
bléa approvasse o que se acaba de propôr approvaria . diciarias j destas não se trata agora, mas de uma ex
uma ingerencia no que, de nenhum modo nos per-I traordinaria, filha das circumstancias, e que pareceu
tence; estes homens hão de ser julgados; e só de;. justo apontar. '"
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O SR. HEl'nUQUES DE REzENDE: - Sempre que

ten~o fallado sobre este projecto, tenho tido debaixo
d~.V1st.a todos os seus artigos; e p~r isso quando se
dlsc~tlUo art. llpropuz um additamente que foi
regeitado. '

Mas fa~ando-se agora sobre o art. 17, reconheco
il: neceSSidade do meu ~egeitado additamento aO ar
tigo. C~mo o !1rt. 12 diZ que os conselheiros terão
vot? deliber~hvonas sessões ordenadas por esta lei.
e so consultiVO nas convocadas pelo presidente, e eu
sou de voto que o conc;elho tenha voto deliberativo
em todos os casos u!gentes para sua responsabilida
de? mesmo nas.sessQes convocadas pelo presidente,
pOIS que rlIe pode convocaI-o ou para materias ur-
gent.es, ?u de mero escrupulo seu, propuz quando
se .dlscutlU o art. 11, que logo no principio dessas
sessões conV'ocadas pelo presidente. o conselho com
flUe dicidissC1 se a materia era grave ou de mero
escrupulo, para nas primeiras ler o ~onselho voto
deliberativo, e ficar igualmente responsavel.

Ora neste art. 17, diz o n~hre autor do projecto,
que nos casoS urgentes o preSidente em conselho po
derá suspend~r magistrauos; pergunto quem é o juiz
dessa urgencla?

Púde uma dt'ssns convocaçÕt~S do presidente ser
para essa su~pensilo, mas romo o art. ~2 diz que o
conselho tl'ra vuto meramente consultiVO em taes
sessües, segue-stJ qur de faeto o presidlmto suspende
o magistrado por arbítrio SI'I1. (J o conselho nito fica
l'esponsaycl, o que ou quizera que fosse, por serma
teria tão momentosa; e por isso proponho que se
declare pel? conselho e p~esi~l'nte.logo no principio
desslls SOSSOl'S se a matena c grave ou não, para o
conselho ter ou não trr volo dt'liberativo, e ficar em
cOllsequencla responsayel com I) presidente.

O SR. FEI\~A"'DES PINIIEIRO: - Apenas estudei
este projecto,. propuz-me logo .fazer alguns reparos
sobre este artIgo, com referencla ao corolario 6.° do
art. 13; mas vendo que o seu illustre autor era o
mesmo que nelIe embicava, que tratava de o tornear
lisongeei-me de ver-me dispensado de entrar em
disc~ssão, sempre custosa li quem pouco presume
de SI, sempre chocante para quem gera o projecto.
Mas como apezar do que se lem dito, eu o vejo em
termos de passar, é da minha consciencia propôr a
supressão do artigo. •

A segunda parte é perigosa ã independencia dos
poderes; e na suspensão do magistrado pelo presi
dente em conselho vejo uma clara e decidida invasão
da parte do executivo, de quem o presidente é um
mero agente.

Por extraordinarios que sejão os motivos, jámais
justifit'aráõ este exemplo fatal, este golpe em uma
das bases essenciaes proclamadas em o nosso syste
ma constitucional.

Sr. presidente, insisto, e para quando se tratar da
constituição me guardo para mais insistir, não haverá
liberdade publica, em quanto o poder judicial não
fôr absolutamente independente dos dous outros po
deres; a justiça deriva immediatamente da lei, e ra
dicalmente da nação, por isso que a lei não é mais
que a expressão da vontade geral; e a menor inge
rencia nas funcões dos juizes, se foi admittida em
uma monarchiâ absoluta, é um atteritado no go
verno constitucional. Portanto "Voto pela supressão
da se~unda parte deste artigo, e do coroJ~io 6.° do
art. li:S, a que eUe tem referencia.

O SR. PEREIRA DA CUNHA pediu igualmente a pa
lavra, e offereceu a seguinte

No artigo diz-se que a suspensão s6 terá lugar em
caso ~gente, quando não possa esperar-se pela
r~soluçao do ~m{)erador; e é claro flue ainda assim
nao h~ ~e ser tulgado sem culp~ formada; pois "por
ser IDl~lstl'? nao te~ menos dIreito que qualquer
outro cldadao, que nao p6de ser arrancado arbitra
riamente do 01lici~ que exerce.

Em u!I!a palavra. isto é uma medi~a que as cir
cumsta~Cla~ do Brazil ~ostrão ~er. precIsa; prove-se
que o _nao e e eu votareI que • rIsque do projecto ;
~as na~ a confundamos ~om medida judiciaria;
msso nao convenho eu. E um expediente de que
se lança mão, quando se julga arriscada a setTuranca
da provincia, e não nos casos communs; ~ entao
antes soffra a ~usJlensão o magistrado do que peri
gue uma provmcla toda.

Lembrarei porém para modificar mais esta me
dida, qu13 nos lugares onde houver relacão, se pro
ceda á suspensão de accordo com o chanceller ; .é
uma honra que se lhe faz e affasta-se a idéa de se
querer restabelecer mansamente o governo dos ca
p~tã~s-generae~, fazendo del?endente o poder judi
CiariO da autorIdade do presidente. Emfim o artigo
precisa ser retocado, e por isso otrereco outro para
lhe substituir, concebido nos seguintes termos:

li: Art. 17. Aadministração da justiça é indepen
dente do presidente e conselho. Póde porém o pre
sidente em conselho, e de accordo com o chancel
ler, ·onde houver relarão, suspender o magistrado
depois de ouvido; isto· tão sómente no caso em que
de continuar em exercicio o magistrado se possa
seguir motins e revolta na província, e se não possa
esperar resolução do Imperador. Feita a susJlensão,
dará immediatamente parte pela secretaria da jus
tiça, e remetterã os autos comprobatorios da urgen
cia e necessidade da suspensão ao tribunal compe
tente, para proceder-se como fôr de direito.-Anto
"'io Carlos Na.chado d'Andrada. »-Foi apoiado.

O SR. COSTA AGUIAR: - Sr. presiden te, não é o
amor de classe, que dirige o meu moao de pensar
sobre a materia em-questão, mas sim as idéas que
tenho sobre a independencia do poder judiciario, sem
o que não póde haver certeza e estabilidade do jul
gado; sei que desgraçadamente tem havido em al
gumas provincias ministros assaz corrompidos, e tão
indignos, que tem abusado daconfianca publica pelo
excesso de suas prevaricações e desôrdens; mas é
tambem certo que em outras os tem havido em ver
dade muito dignos e de toda a probidade, e isto, não
obstante grita-se geralmente contra todos os magis
trados; e tal é a marcha das cousas humanas, que
em todos os tempos tem sempre pretendido tirar ar
gumentos contra a utilidade das instituições, pelo

.abuso que dellas se faz.
Isto posto tendo só em vista os principios da jus

tiça, e os do interesse publico convém que a magis
tratura seja sim independente, porém que esta inde
pendencia seja marcada e contrabalançada pela
.responsabilidade, uma das primeiras garantias do
systema constitucional. E supposto entenda que é
sempre perigosa toda e qualquer ingerencia de um
em outro poder; todavia como conheço que a medida

. é temporaria, e que só as circumstancias a pódem
.- autorlsar, admittirei por isso que os magistrados

pcissão ser suspensos, como se inculca no artigo, no
caso de que a segurança publica perigue, seguindo
se o desassocego e inquietação por elles continuarem
a servir; e em tempo competente melhor explana
rei as minhas idéas sobre semelhante objecto.
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«( EMENDA

« EMENDA havia na'provincia, como muitas vezes representou
para a côrte, deixou de o fazer; que se seguio dahi'l
Houve uma BernâIda em lUlola noite, e entre outros
a tropa prendeu o Ouvidor. Não seria melhor que o
goverI;10 o tivesse ieHo, auLe~ do que a tropa ~

. Pediu-se augmento de soldo, o gOYerno não o po
dia dar, e o não deu: que resultou? Um motim na
noite de Domingo de Ramos para a segunda-feira,
e o governo foi obrigado a conceder eSSe augmento
de soldo. -.,..'

Não deixou de ser censurado: embora; teria sido
melhor que o tivesse concedido antes mesmo que
houvesse essa Bernar~a; porque emfirn é melhor,
que faça o governo do que a tropa, e o povo, que
por esta maneira se habilita para sempre fazel-o.

Eu não sou de opinião, que esses governos tenhão
tanto poder: mas que se lia de fazer'l A Groca é
c~i~ica: é preciso ceder um pouco do rigor dos prin
ClplOS, por duas razões: para que o governo faca
e não o povo; e para que o governo faca porlei;e
não por arbitrio, e por .circtimstaocias. •

Isto porque a constituição, que tudo deve regular,
não está ainda feita', e é preciso provisoriamente se
guirmos esta vareda, que pouco póde durar, por
que a constituição não deve gastar seculos em fa""
zer-se, Port.anto voto pelo artigo tal qual novamente
redigiu o seu nobre autor. -

Julgou-se a final a materia suflicientemente dis
cutida e passou-se ao art. 18 concebido nestes ter
mos:

« Art. 18. A administracão e arrecadacão da fa
zenda publica das provindas, fazer-se-ha 'Pl'llas res-

« ADDlTAA1ENTO pectivas'juntas, ás quaes presidirá o mesmo pr~si-
. , dente da provincia, da mesma f6rma e maneira que

« Os empregos e exerClClOS dos desembargadores a presidião os antigos governadores e capitães
das relaç?es dasprovi~cias, chamados officiaes da Igeneraes, II

casa, serao da nom~aça.o do chanceller, íaze!l~o ,ve-I O SR. ANDRADA MACHADO (não se entendeu o ta
z~s.de regedor das Jus~lças, ~ cOl?u tal preSidIra as chygrapho.)
VISItas da cadêa, e asslgnara o dla du regedor nas
peticões de aggravo. .0 S~. ALME:D,\ E ALBYQUERQUE mostrando que

«( "Nas provincias em que não houver relações se cUl?pna altera. este artIgo offereceu á elle a se
regúlarúõ Os negocios da mesa do desembargo do gUlDte
Paco pelas juntas que determina o alvará com força
de iei de 10 de Setembro de 1811, as quaes serão con
vocadas. e presididas pelo presidente da provincia. (( O presidente da provincia sel-o-h tambem o
Paço da assembléa; 23 de junho de 1823. - O depu- da junta da fazenda. -Albuquerque.ll-Foi apoiada.
tado Pereira da Cunha. II O SR. ANDRADA MACHADO disse que julgava acer-

Foi apoiada em todos os seus artigos. tado fazer algumas mudancas na redacção doarligo
O SR. CARNEIRO DA Cl·:s'HA : - ( Não se entendeú o e mandou á mesa esta •

tachygrapho.) « EMENDA
O SR. lIENRIQUES DE RESENDE: - Não ha cousa .

mais facil do que confundir; e cada um.quer que as « F;m vez das palavras.far-se-ha ponha-~e ~ont.~-
cousas sejão dirigidas segundo as theorlas, e ima- nuara Cf, fa7el'-se; e d~pOlS ~a palavra prov.~ncu~ dlI
ginações, que tem na idéa. Ise-ha n?, forma da le~ e reg~mentos.)I-FOl ap~llad.a.

Seí:J.hores methaphysicas não regem o mundo: a DepOIS de algum debate, Julgou-se a matena dis-
época prese'nte é ve~da~e~ramente r_evolucionaria, e cutida; mas quan.Jo. se ia a pass~r ao art..19 pediu
nas revolucõesos prlllclplOs todos sao atropellados: a palavra o Sr. TeiXeira de Gouvea, para offerecer
o governo no estado pres~nte é obrigado a ir levan- um artigo addicional, e foi-:lhe concedida.
do a barca como quer o lmpeto da corrente, apenas O .SR; TEIXEIRA DE ~OUVEA: :-Como em. algumas
dirin-indo o leme em ordem a se não quebrar em al- provmClas deste Impeno se acha0 creadas Juntas degm; cachopo. E' necessario, que o rigor dos prin- ,justiça para sentenciarem em ultimainstancia todos
cipios ceda ás circumstancias: é o que já temosfeito Ie quaesquer cril?es, as qua~s se compõe de seis vo
e é o que somos obrigados a ir fazen~o .ainda. E~ Igaes e uf!l pr~sldente; e nao. podendo, devolver-se
poderia citar alguns exemplos, mas lumtar-me-hel esta preslden~H~ (que pertenCIa a?s. extmctos gover
a um s6mente. Inadores e capltaes-generaes ),~o JUIZ relator por ser

Requereu-se á primeira junta do governo de Per- . um dos membros, e porqu~ nao 1}averia quem .de
, nambuco a prisão do ouvido~ João Man'~el Teixeira; Iseml?atasse 9:uando. s.e preCIsasse, Julgo necessarlO o
ajunta não se julgando para ISSO autorlsada, e por isegumte ar~lgo addlClOnal: . .
outro lado conhecendo a falta de magistrados, que; ( O preSIdente da prOVlllCla o será das Juntas de

« A administração da justiça é independente do
conselho para ser exercitada pelo poder judiciario,
usando as partes dos recursos legaes.

« O conselho conhecerá -das queixas e imputações
feitas aos magistrados da provinda pela maneira
seguinte:

« Nos crimes contra o estado, e segurança pu
blica, lhes mandará formar culpa pela competente
autoridade, e sendo pronunciados os mandará im
mediatamente suspender e prender.

« Nos crimes de venalidade, peculato e concus
são formando-se-Ihes culpa, e sendo pronunciados,
serão igualmente suspensos de seus omcios,: e em
um e outro caso, serão os processos remettidos á
relação do districto para serem julgados como fôr de
justiça: e quando sejão absohidos. serão reintegra
dos em seus cxercicios. e punidos os calumlliadores.

« Nos excessos de jurisdicção in~ormará o magis
trauo que parecer ao conselho, úu\'mdo ao aceusado:
e quando este não mostre completamente a legali

, dade de seu proceuimento, serão os {lapeis remet
tidos ao competente juiz para os exammar, e formar
culpa.

« Nilo havendo neste casu pronuncia, será me
ramente advertido pelo ('onsclho, e fica direito salvo
ao queixoso para intentar slIa acção na rosidencia
dsquelle minlstro.ou quanuo deixarde sen'ir naquelle
lugar para haver deHe a indemnisação do prejuiso
que lhe houver causado, e satisfação da injuria co
mettida. II
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justica nas provincias em que·as houver. Paço, 23 de
Junho de 1823.-Lucio Soares Teixeira. »

Digo que me parece necessario, porque esta pre:.
sidencia vai dar sem duvida alguma ingerencia na
administração da justiça criminal, pois que neste
caso além de exercer o presidente, como tal, um acto
do poder judiciario, ha de necessariamente em al
guns casos exercer tambem a jurisdicção dada na
ordenacão do reino aos regedoas da justica; e por
isso paSsando o projecto tal qual,fica\'a exclüido desta
presidencia, e seria um embaraço nas pro\·incias sa
ber-se quem deveria presidir, quando aliás me pa
rece que de confiar-se ao presidente da provincia
mais esta autoridade, se não segue inconveniente,
antes julgo mui proprio que este tribunal seja pre
sidido pela primeira autoridade civil da pro\incia.

O MESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa o artigo:
e foi apoiado.

O SR. ANDR.\D.\. l'tIACH.\DO igualmente mandou á
mesa outro artigo addicional concebido nos termos
seguintes:

« Art. addicional. Na falta do presidente servirá
de president~ da junta o que o for do conselho da
provincia. -Antonio Carlos Ribeiro de ..A'lldrada.»

Foi apoiado este artigo, e tambem o que offere
cera o Sr. Teixeira de Gouvêa, para formarem novos
artigos entre o 18 e 19; e julgando-se, depois de al
gumas observações, discutida a materia, passou-se
ao art. 19.

« Art. 19. Se algum dosconselheiroselectivosabu
sal' da sua autoridade, o Imperador o poderá sus
pender, dando parte motivada á assembléa e neste
caso entrará em seu lugar um supplente. »

O SR. FRANCA: - Não posso approvar a doutrina
do artigo em aiscussão na parte em que diz: que o
Imperador dará conta motivada á assembléa da
suspensão que houver de declarar a qualquer dos
conselheiros electivos dos governos das provincias.
Já aqui se disse em outra occasi~o ~ eu nis~o fui de
accordo. que os governos .provlDclaes erao. puras
delegações ~o pod~r executIVO, qual~uer POlS que
seja a sua forma nao perdem ~ essenCla q~e de~lva
da sua origem; portanto ou seja um ou seJao mUItos
os empregados nesses governos; ou se contemplem
os conselhos no ramo de suas attribuições proprias
em que obrão "jurisdicionalmente; ou nos outros
ramos em que tem méra voz consulti~a, não pódem
deixar de conSiderar-se como emanações do poder
executivo; não obstante a fórma da sua nomeacão
feita pelo voto da provinda, que sendo circumstân
cia accidental não póde mudar nunca, a natureza da
cousa.

Ora se isto é assim, como eu na verdade entendo,
sobre que principio logo póde assentar essa obriga
cão essa formalidade ou antes essa etiqueta de se á
âss~mbléa da nação ~0ffi!D_unicar t~es suspensões,
que são actos deattrlbUlçao propna do governo;
e que tem tanto de commum com ~ assembléa, como
mil outros de que lhe não dá parte I Eu de certo o
não descubro; respeit.ando como respeito a maxima
divisão dos poderes políticos, que adoptamos. por
base do systema constitucional em que trabalhamos.

Além de que nem. menos. v.ejo ut~lidade pratica
em se essa providenc}a ~dmlttIr; pOIS t!Ido quanto
ella importa no cop.celto e ~xtendp.r as ralas· da auto
ridade do corpo legislativo sobre o execut.~vo, em
materia que fallando a?solutamente lhe nao. deve
ser subordinada por VIa de regra; ·porque mduz
como se vê ingerencia de um em outro poder, e con-

se<IU:ente confusão, cuja anomalia só póde admittir-se
praucamente 110S casos de summa utilidade publica
que nào descubro na nossa hypothese. '

O ?R. C.-l.R~EIRO .Il~ C.-l..UPOS : --: Sr. presidente, eu
conSluero a diSpOSlçaO deste art. 1.9 muito conforme
com os principios que entrárão na organisacão dos
governos da::: pro'incias. O principio fundámental
de que se serviu o illustre autor deste projecto é a
~nal?gia com o systema da administração geral,
IStO e com o governo supremo de lodo o Imperio:
nesta conformidade nós já commel~emos a um con
selho eleito pelo povo da prmincia o exame, escolha
e adopção dos meios mais proprios para o bom
regimen das mesmas provincias, bem como a parte
deliberativa do governo supremo pertence á aSSlm
bléa geral legislativa, composta dos repres~ntantcs

da nação e por ella nomeados.
Ora sendo o conselho nomeado pelo povo, a este

de quem elle recebe a sua commissão, mandado ou
delegação, verdadeiramente competeria suspender,
demittir ou destituir os membros do conselho;
porém em polilica não basta attender á direitos
abstractamente, muitas consideraeões devem entrar
em linha de con ta quando se trata· do sru exercicio.

E' sempre indi!>pensavpl olhar para os males que
pódem resultar do exercicio desses direitos; e com
muita circulllspecção e madureza atlender a que
cUe não offenda o principio primeiro e cardeal da
segurança publica, que ti tão essencial na sociedade
civil que exclúe o exercicio de qualquer direito que
com elIa seja incompativeI.

Portanto ainda que se reconheça, que por via de
regra quem elege, tambem dewria ter dil'eito a
suspender e dpstituir, todavia não convém que o
povo use da uma autoridade, que além de promover
frequentes ajuntamentos populares, quasi spmpre
perigosos, abriria uma porta franca a intrigas e
subministrar:a meios bem com modos para os per
turbadores do socego e seguranca publica slllJvertc
rem a boa ordem. Da falta desta consideraeão tem
nascido as frequentes revoluções que tem· éxPCri
mentado os governos provisorios das provincias, e
todos os males que nós sabemos e procuramos reme
diar.

Homens ignorantes ou perversos não salJem ou
fingem ignoral" que o problema da as:;ociação poli
tica, ainda mesmo nos governos os mais line:;,
consiste na manutencão dos direitos individuars dos
cidadào~, combinadôs com a tranquillidade, segu
rança e ordem publica; que quem não attf'nde iÍ
estes dous dados cOlljunctamente, e os não concilia
bem, certamente não resolve o problema, não con
segue ófim da orgallisação civil, e segundo prescin
dir de 11m dos dados sobreditos produzirá a anarchia
ouo despotismo e tirania,

E' por estas razões que o artigo COmmette ao
Imperador, como chefe supremo .da nação, o direito
de suspender os membros do conselho que não cum
prirem com os seus deveres, ou prevaricarem,
fazendo occupar os seus lugares pelos supplente~, e
dando conta ã assembléa ; pois a esta compete como
representante do povo que elegeu o membro sus
penso, destitui-lo QU dar definitivamente aquelIa
providencia que for mais conwniente.

Se a assembléa fosse permanente, não seria pre
ciso intervir a suprema autoridade, vigilante para a
suspensão do membro do conselho; a asstmbléa
o suspenderia e decidiria definitivamente da sua
sorte: porque a suprema autoridade. vig~I,!-nte ou o
poder moderador, que nas monarchlas e Insepara-
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vel do monarcha, destinado para e.itar a perturba-I Eu sou portanto de .oto que se mande pôr em
ção da ordem publica e desarranjo da machina observancia a sobredita carta regia e que na confor
politlca, é o extremo recurso e a ultima instancia no midade della interponha o procurador da corôa e
systema constitucional, e sômente tem e'tercicio, soberania nacional os seus officios, requerendo
quando se não ofIerece outro algum meio ordinario quanto fÓr a bem do àireiío deste e de outros seme
e pacifico de e.~tar os damnos imminentes do es- lhantes contendorc~, que correm pleito sobre a sua
tado. liberdade. assim, e da mesma fórma que se pratica

Portanto o Imperador não estando congregada lÍ nas causas da corôa e fazenda publica; e que entre
assembléa, faltando o meio ordinario c sem risco lanto scjão elIes maltutidos e conservados na mesma
de perturbações, suspende sómente e cessa o seu liberdade, até que o pleito de revista pendente se
exercicio quanta a resolução final; porque não se conclúu: pois toda a difficuldade que no caso ha, e
segue perigo da demora da decisão extrema. Pelo pela qual recorrem elles á esta assembléa é a obri
que appro.o os principios que sustentão este artigo; gação que lhes resulta de serem entregues e repostos
e sómente tenho a obserrar que devendo ser pro- no dominio c posse de seu supposto senhor por vir
visorio este governo, emquanto pela constituição se tude da sentença, que este contra elIes conseguio;
não decreta a sua fórma fixa e permanente. é escu- cuja execução em regra não pôde ser suspensa pela
sada a declaração do dIreito de suspensão dos mem- obtenção da mercê da mesma revista na fórma da
bros do conselho, conferido ao Imperador, porque lei. que de certo não teve em ,·ista este caso de
nesse praio, que de.e ser curto, jámais succederá o revista de sentença sobre .pleito de liberdade; pois
caso de não se achar reunida a assembléa. se o tivera de crêr é qlte faria a excepção que á na-

O SR. AXDRAD.\ MACHADO. (~ão se entendeu o tureza e in~ole da especie convém, salvando um
tachygrapho.) . cont~ndor nllseravel e o n~ai~ mis~r~vel que ~e .póde

Depois de algum debate, não havendo quem mais conSIderar, de ser posto a d~SpOSlçaO o ~rbltrlO do
falIasse ao artigo, passou-se ao ultimo do projecto. n~es!l1o con~e!1dor ql~e o pode1 ~m fazao de seu

cc AI·t. 20. Ficã.o re\'ogadas todas e quaesquer leis dlrel.to domlmco, castIgar, opprlmlr, vender e C~lO
e alvarás, cartas regias, decretos, ordens e deter- sumIr, ?~torvando-Iheabsolutamente todos os meIOS,
minações, que em algnma parte se opponhão ao que que ahas lhe devem ser patentes para promover
vai determinado. II . contra elle mesmo o seu recurso. ..

l\'ão houve sobre elle discussão alguma: e então Conclúo pois finalmente que ~e ollicie ao govern!>
propõz o Sr. presidente se a assembléa julgava con- para que mande conserva~ em.hberdade estes con
cluida a 2." discussão e vencendo-se que sim, propôz tendores, afill~ que possao ln~remente tratar do
se o prlljecto passava a 3." discussão e resolveu-se recurs~ da rev~sta .que tem obt~do; havendo-.se por
tambcm que sim, mas para ter lugar depois que se ente.ndlda a leI aS~lm ?o.u p.or dlspensa~la; 1!00S quo
imprimissem as emendas e additamentos ofIereüidos a ~el quando cont~m ImqUldade notorIa nao póde
ao projecto, e que tillhão sido apoiados. deIxar de. ser m?dl~cada nas hypotheses .occorren-

Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres te.s; ~U1tO prmclpalmente. pela a~torldade que
das com:nissões, perguntou o Sr. presidente se PO?C dIspensar na mesma leI, como e esta assem-
ha,·ia algum: e como Ilinguelll pedisse a palavra, bIca. .
leu o Sr. secretario Carneiro de Campos um da com- O SR. TEIXEIRA DE GOUvEA: - Sr. presidente. O
missão de legislação sobre o requerimento de 19na- meio lembrado pelo illllstre deputado, que vem de
cio Rodrigues e outros escravos que pedião a sua falIar, além de não sanar o mal, em parte é inteira
liberdade, cujo parecer ficára adiado na sessão mente opposto á lei e por consequencia innadmissi
de 19 do corrente; porque prolllettera o Sr. França vel: não sana o m~l, porque não ofIerece os meios
que mostraria á assembléa UUla lei relativa a este pecuniarios pura poderem estes miseraveis continuar
objecto. o recurso da revista, unico obstaculo que o tem

O SR. FR.\:XÇA : - Eu disse quando se tratou deste feito parar; pois qlle para poder intervir o procura
parecer que me parecia ter apontado em um indice dor da corôa. é necessario, que a revista já esteja
meu uma lei que poderia servir para a decisão deste concedida, e em marcha judiciaria e antes disto já ha
negocio; e com efIeito ahi achei citada a carta grandes despezas a fazer.
regia de 5 de Novembro de 1710, a qual estabele- O serem postos om liberdade emquanto dura a
cendo ordenados ao procurador da corôa e fazenda, decisão da revista é contrario á lei; porque segundo
e ao solicitador da mesma que mandava crear, lhes esta a l'ev.isla não impede a execução da sentença;
incumbe a obrigacão de defenderem e sollicitarem e devendo em consequencia o senhor entrar na
não só as causas dá corôa e fazenda, mas tambem as posse dos seus escravos, o conserva-los em libel'
dos escravos sobre seus captiveiros. dade, além da infracção da lei, é uma verdadeira

D'aqui já se vê que as causas e condição destes violação de uma das garantias concedidas aos
miseraveis se achão debaixo da proteção do governo, cidadãos, qual a inviolabilidade do direito de pro
mesmo pela legislação existente, c')ntra a preI>.0- priedade. ~ sere~os nós, Sr. presidente, os primei
t.encia de seus contendores, quando estes lhes dls- ros a dar tao temvel exemplo! De certo, que não.
putão a liberdade; e que as suas demandas em tal No systema que. proclamamos, quando se reco
caso devem ser tratadas como cãusa publica por nhece, que uma lei geral é má, revoga-se, mas
offi.ciaes publicos a isso destinados, segundo a letra nunca se dispensa em casos particulares; e isto
e espírito da dita carta regia. Ora se a um governo muito especialmente nas leis, que transferem do
despotico mereceu tanto cuidado e protecção a sorte minio, porque os cidadãos devem descançar seguros
destes infelizes, como se lhes p6de neg11-r o favor que á sombra da mesma lei .. quando mesmo esla lei se
de justica se lhes deve, segundo en tendo, em um revoga, esta revogação não deve ter efIeito retroa
systema" de g:o"!err;r.o libera!, cuja pri~cipal empreza ctivo, porque.o systema cOllstitu?i0!laJ o de~coAhece;
parece ser reiVIndIcar os foros esq;ueCldos dll: ~esma orâ Sr.. preSIdente se ~stes pnI}clplOs Sil;O certos,
justica, contrapondo a sua efficacla aos arbrtrlOs do como dIspensaremos nos nesta leI geral, prIvando ao
podêr? cidadão de um direito individual e isto por méra
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causa particular? Nós achamo-nos aqui sentados
para invadir os direi~o~ dos povos ou para c0'.lser
va los'! Queremos ser mjustos para: ser compassIvoS?
De certo aue não.

Eu não-desconheco, que a assembléa tem o direito
de dispensà:r na}ei; mas.é guamlo não ~nvolve esta
dispensa Vlolaçao de dueIlo de terceIro, porque
então não admilto taes dispensas sem que a causa
publica o deman~e. S~i tambem que até os direi~os
individuaes do cldadao se suspendem temporaTla
mente por acto do corpo legislativo, mas isto é só
quando a salvacão da patria evidentemenle o exige;
fóra deste caso· é uma manifesta infracção da cons
tituicão. No caso proposto, segundo tenho demo~
tradó ha uma verdadeira violação da garantia dada
aO cidadão, qual, segundo já disse, a imiolabili
dade do direito da propriedade; e se nos fosse
licito violar estas garantias sem a e\idente necessi
dade de salvar a patria, em bnwe desappa~eceria a
segul'ança pu~lica e indivi~ual; e.o despotlsmo que
nas monarchlas absolutas e exercItado por um pas
saria a ser exercido por muitos, e por cOfJsequencia
ficaria perdi~a a liberdade dl?s POl.OS. •

A vista pOIS do que levo dIto, nao posso de forma
alguma admittir a opinião do meu iIlustre c~llega,
e voto contra elIa; não tendo comtudo dunda de
admittir qualquer ou.tro meio, que não estando su
jeito a estes inconvenIentes, possa ao mesmo tempo
melhorar a sorte destes infelizes, de que muito me
condoo; mas sem que por isso esta compaixão me
arraste a praticar uma injustiça.

O SR. COSTA AGUl.\R. - Sr. president~, q.uando
em sessão de 19 do corrente, pela vez prllllelra en
trou esta materia em discussão. eu disse então o
que jul"uei conveniente, e ponderei por tim que ate
tenta aO urgencia do caso e qualidade de semelhan~o
causa tão sagrada, se remettesse antes esse negoclO
ao governo, a fim de dar as providencias que jul
gasse adequad!,-s para pro.teçer e soccorrer estes
miseraveis; hOJe sustentareI amda o mesmo parecer,
não só porque novamente observo os m.es~os obsta
culos. que então se expuzerão, mas. p~mcJpalmente
porque toda a demora neste negocIO e sempre pre
judicial aos pobres supplicantes, que pode.m no en
tanto ser vendidos, e talvez para a parte tao remota
de onde jámais conste noticia alguma delles: .

Tudo quanto o illustre deputado ~ Sr. TecíClra ~e
Gõuvêa tem dito, é ~m verdade, mnegavel, e sao
principios certos; porem tambem e de toda a monta
o que tem observado o honrado membro o. Sr.
Franca e alguns oul.ros senhores. ~ccresce a Isto,
que se existe, como eu penso, li lel de que f~lIa o
Sr. França, tanto mais se compro,:a a neceSSIdade
de dever ser remettida esta supphca a~ go..er.no,
que não deixará de proteger uma causa tao prevlle
giada e sagrada; se este arbitrio nã~ agrada, tome
se embora um outro; d!zer-se pO,rem que o pre
sente caso não pertence a assemble~, ou ~or outras
palavras. não ser tomado em consld~ra~ao, só por
esta razão, por modo nenhum conVIreI em sem~

lhante expediente, porque em ver~ade o. negoçlO
deve merecer-nos toda e toda a consllleraçao; alem
disto as circumstancias em que se achão este~ des
gracados são mui particulares, e nem .era at~ pos
sivél que a lei q,:e falIa sobr~ as reVIstas, tIvesse
em vista tão partlcular negocIO, que ta~vez bem
poucas vezes. ou mesmo nenhuma,.tenha Sl~O posta
em pratica, pois que os escravos sao por VIa de re
gra quasi sempre. suplantados por s~us senhores.
Longe de mim a ldéa de otfender os lllustres reda-

ctores do par3cer da commissão, elles seguirão os
principi os stríctos de direito; mas creio que é tam
bem do dever desta assembléa combina-los, quanto
possivel fJr, com os da equidade, particularmente
quando disto se não seguir prejuízo de terceiro, ou
violação de leis, qne de certo não é atacada, por ser
como já disse, remettido este negocio ao governo.
Se porém a assembléa em sua sabedoria julgar não
dever adaptar o meio que proponho, então pugna
rei e unirei sempre as minhas fracas vozes ás dos
senhores que opinão volte o parecer á commissão
para apresent.ar out.ro novo, ou algum projecto, á
\ista das diversas opiniões otferecidas na discussão.

Julgou-se afinal à materia discutida; e o Sr. presi
dente propôz se o parecer devia ou não ser remet
tido no..amente á commissão de legislação para
a~resentar um projecto, á vista das diversas opi
mões que offerec.era a disc.ussão; e resolveu-se que
sim.

Df.>pois disto o Sr. presidente declarou que sobrQ
aquelle importante objeclo, apresentaria ao con
grf.>sso uma memoria em que trabalhava com assi
duidade, e como a materia pedia. Fieoua assembléa
inteirada.

Sendo dada a hora, o Sr. Araujo Lima requereu
sessão permanente para se concluir a discussão do
projeclo do Sr. l\Inniz Ta"ares, que hia ficando
adiada de dia em dia sem nunca se terminar.

Depois de algum debate, e posta à votação a
proposta da permanencia da sessão, foi regitada.

O SR. PRESIDE:'iTE assignou para a ordem do dia:
1.0 Os artigos otferecidos pelo Sr. Alencar, para

se addiccionarem ao regimento.
2.° O projecto do Sr. Muniz Ta'"ards.
3.° O projecto da commissão de constituição sobre

a promulgacão das leis.
Levanlou:se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ricardo da Costa Aguia.r de And·rada, se

cretario.

Sessào em 2G de Junho de .823

PRESlDE:'iCI.\. DO SR. A:líDRADA E SILVA
Ueunidos os S1"s. deputados pelas 10 horas da

manhã, fez-se a chamada, e achárão-se presentes
56, faltando com causa motivada os Srs. Rodrigues
Velloso, Hibeiro de Uezende, Silveira Mendonça,
Gama, Ferreira Barreto, e Xavier de Carvalho.

O SIl. PRESIDENTE declarou abel'la a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.

O SR. ALENC.\R mandou á mesa a seguinte decla
ração de voto.

« Declaro quo na ultima sessão votei que o pro
jecto sobre .os governos provisorios não passasse
á terceira discussão. Paco da assembléa, 25 de Ju
nho de 1823.-0 deputaao Alencar ».-Mandou-se
inserir na aeta.

O SR. SECRETA.RIO CARNEIRO DE CA!llUOS deu conta
de um oflicio que lhe dirigira o Sr. Ferroira Barreto ,
.participand~ achar-se do~nte, e pedind? á assembléa
15 dias de hcença.-Forao-Ihe concedIdos.

O SR. MAIA :-Sr. presidente: lembro a V. Ex.
que faltão por doentes na commissão de legislação
tres membros, e que por isso não p6dem continuar
os seus trabalhos; julgo pois necessario que se ele
jão interinamente outros que supprão esta falta;
talVez que esta assembléa resolva que V. Ex:. faça.
a nomeação, para se poupar tempo.
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o SR. PRESIDEJ."lTE :-Senhores, O nobre preopi
nante acaba de expôr a esta augusta assembléa a
difliculdade de desempenhar a commissão de legis
lação os seus trabalhos, por se acharem doentes tres
dos seus membros, e lembra como conveniente a
nomeação interina de supplentes. Os senhores que
quizerem falIar sobre a materia pódem fazê-lo.

O SR. LOPES GAMA :-Parece-me que consultando o
numero de votos. que obtiverão os nomeados quando
se fez a eleição, e vendo quaes forão os immediatos,
podem estes servir interinamente sem se procedera
nova nomeação que nos levá. muito tempo.

O SR. ANDRADA M.\CHADO :-Como a nomeacão é
interina, pois, só servem emquanto os outros êstão
doentes, approvo a medida que acaba de propôr o
nobre preopinante; e quando esta não agrade póde
o Sr. presidente fazer a nomeacão. De qualquer dos
modos é mui singelo e facil. •

O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Talvez aconteça que
algum dos que faltão não volte mais; e além disso
não quero ceder do direito que tenho a votar.

O SR. PINIIEIRO DE OLIVEIRA :-Isto que se diz
teria lugar se os membros que faltão estivessem com
molestias demoráda'i, mas não é assim; talvez qual
qner destes dias compareção. O Sr. Gama é o que
póde demorar-se mais: os outros não tardão a apre
sentar-se.

O SR. A;DRADA MACHADO:-O que me parece é que
deye faz~r-se a nomeação de q:ualquer modo que
seja, e nao estarmos a gastar tempo com uma dis
cussão 'Iue nada vaie.

O SR. PRESIDENTE :-Eu vou propôr a materia, e
como são diversas as opiniões, pergunto: deverá fa
zer-se a nomeação na fórma do regimento? Venceu
se que. não. Deveráõ entrar osimmediatos? Decidio-se
tambem que não. Quer esta assembléa que eu faca
a nomeação? Resolveu-se que sim. •

Disse então o Sr. president& que reservava a
nomeação para hora opportuna, e se passava á ordem
do dia, isto é, á discutir os additamentos propostos
pelo Sr. Alencar ao regimento na sessão de 21 deste
mez.

O SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente: Preciso
saber se e!ltra tudo ao mesmo tempo em discussão,
ou por artigos.

O SR. PRESIDENTE :-Ha de discutir-se cada um
dos artigos separadamente.

.. O SR. A:SDRADA .MACHADO :-No artigo 190 do re
gimento diz-se que só para reclamar a execucão da
lei se poderá interromper qnem estiver falIando, e
que isto- se fará pela palavra-ordem.-E' justa esta
determinação porque todos nós somos interessados
em que o deputado que está falIando se não afaste
da questão, e nos roube o tempo de que precisamos
para os nossos trabalhos; vejo que o illustre depu
tado que fez a indicação conhece que se mortifica o
amor proprio de quem falIa quando é chamado á
ordem, e quer evitar-lhe este dissabor; o mal é
pequen~. em c~mparação do bem que se consegue;
o -,?al e a ferida na vaidade do Sr. deputado que
estaJ~and~ ; E\ o bem é não ·perdermos tempo em
cousas mutels; bem a que todos tem direito iudis
putavel porque todos tem interesse em que se não
saia fó):'a da materia que se discute, e que se debata
a questão na melhor ordem: ora o bem particular
de um nunca se p6de pôr em parallelo com o bem

geral; portanto soffra o amor proprio, e consiga-se
o maior bem.

Demais se eu sou injustamente chamado á ordem
posso mostrar que não sahi delIa; e se o Sr. presi
dente assim o entende!", declaro que estou na ordem,
e continúo a fallar na materia. Voto portanto que
fique em pé o art.igo 190 porque o julgo muito uti!,
e que se regeite o primeiro artigo addiccional que
está em discussão.

O SR. ALENCAR :~ nobre preopinante não acer
tou com os motivos que me moverão a fazer a minha
indicação. Eu tive, em vista a observancia da ordem,
e a economia de tempo. Diz-se que reclamandoa
ardem se atalha, e eu digo que se rodea; a experi
encia o tem mostrado. Se quando um falIa, outro
só chamasse á ordem, e aquelIe elltrasse na materia,
bem estava; mas não é assim; quando um chama
tambem outro chama; este diz que está na ordem,
aquelIe que não está, e nisto perde-se tempo, e se-
gue-se confusão e barulho. .

Ainda outro dia quando um Sr. deputado me
chamou á ordem, logo outro, outro, e outro fizerão
o mesmo; daqui dizia-se que eu estava na ordem,
d'aco~á qu.e estava fóra delIa; eis aqui o que eu
queria evitar que succedesse, declarando-se que
unicamente ao Sr. presidente pertence o chamar á
ordem.

Nem obsta que o Sr. presidente possa estar dis
trahido, o por isso não advirt.a que se está fóra da
ordem; pois em tal caso quando o que falIou fóra
della acaba, póde qualquer levantar-se e mostrar
que aquelIe Sr. deputado sahio da questão. Quando
um Sr. deputado está falIando, e outro o chama
á ordem, ainda que aquelIe conheca que está fõra da
materia affirma que não está, deiia-se ficar em pé,
emquanto os oulros gritão, e por fim sempre falIa;
logo seria melhor deixa-lo falIar um bocado f6ra da
ordem, até ser advertido pelo Sr. presidente, pois se
poupa assim mais tempo do que interrompendo-lhe
o discurso. que elIe por fim sempre prosegue, depois
de perturbações na assembléa; para as evitar é que
"fiz a minha proposta; eu já as presenciei em outro
congresso, e alguns 5rs. que aqui estão tambem as
presenciárão; neste tambem principião; mas não
hào de continuar adoptando-se o que eu pro-
ponho. .

O. SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente, o ro
medio que se apresenta não sei para que seja bom;
depois de feito o mal não vejo de que sirva a argui
ção delIe; é um segundo mal que se ajunta ao pri
meiro. O bem que se pretende conseguir alcança-se
sem inconveniente pelo methodo que propuz~

Nenhum Sr. deputado deve chamar outro á ordem;
quando algum vêr que se falIa f6ra della, dirija-se
ao Sr. presidente e requeira-lhe; e então elIe advir
tirá o Sr. deputado que estiver falIando, se julgar
que merece advertencia.

O Sr.. deputado ha de obedecer á ordem do Sr.
presidente; e se não obedecer está no regimento
marcado o remedio ; deste modo não ha tempo per
dido; nem de que se queixar o Sr. deputado, porque
não é um seu igual que o. chama á ordem é o
seu superior, ao G:ual deve obedecer como nós
todos.

O. SR. ALESCAR :-Quando um' deputado falIa, e é
chamado á ordem, se depois se dicide que estava na
ordem, sofIre uma pella que não merece; e então eu
quizera que se declarasse qual é a que deve soffrer
aquelIe que só por seu gosto o fez chamar á ordem~
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Eu já.disse outro dia, 'Luan.do fallei nesta ~ateria, , dem-e , não é necessaria uma nO~'a resolução da

que mUltas vezes l?o~ se OUVIr uma expressa0 q~e, assembJea para isso porque implicitamente está
sem oUlra~ a que e ligada, parece uma bla~phemla, detern~madu na approvação provisoria que se fez
se chama a ordem, quando se o resto se OUVIsse naJa do re"lmcmo para no" '::"'r'vI'r de rear' .
ha · . . " -' .,. ~ ~- .., .\ . o que cum-

ver:Ia que cI1I!?-mar; e esta e mms.umarazao par~ pre é que o Sr. presidento faça entrar na ordem
se deIxar conclUIr a qu:em falIa o dISCurSO q'!c esla Igualmente ao deputado, que inlerrompendo o ora
fé!.Zend;o, e~ ~ugar de o mt~r~olllper .q;ua~do amda se dor que faUa o chama á ordem por um modo im
nao pode ajUIZar das Suas I~eas; e e IStO? que acon- peralivo, como tomando a vuz de presidencia' á
tece sem.pre, ou se cha.me dlIectamente a ordem, ou qual súmente compete ad"ertir o mesmo orad~r.
se requ.erra ao·Sr. presIdente para c!lamar. . Reclame o tlpputado a ordem como deve, e advirta-a

. Se nao houvesse esta f?culdade.nao havena outro o. presidente. da assembl~a, como entenc1t'r, na
dia o.barulho que aqUI houve, um Sr. deputado furma do I'cglmpnto, e est" tudo satisfeito. Legem.
req~ena que se prendesse o povo das galerias, cu habellllls.
pedIa que o desculpassemos; ou,ia-se de toda a parte
gritar, ordem, ordem, e tudo era fóra da ordem, até O SR. COST,\ AGUIAR :-:-<..!ue qll~lqllf'~ deputado
mesmo o clamar por elIa. Serei pois sempre de voto deve ter t~da a mod.e~·açao.e co~slderaçao no cha
que só o Sr. presidente possa chamar ã ordem e mamento ti ordem; e IstO nao so d~ se.u dever e do
ninguem mais. ' de todo o homem prudente, mas prmcIpalmenle do

O S F _. . decoro desta au"usta assembléa.
R. RANÇA :-A moçao do 111ustre preopmante ~ .

parece. dirigir:se a corrigir um abuso que se tem in- ,Q!1e mesm~ ~lao d~ve {lor SI e por seu proprio ar
troduzIdo na ordem dos nossos debates; e vem a ser, bltrlO procedeI ao l~ferldo c~amamento, ~ sim re
a enunciação, ao parecer, imperativa, com que cada q~ere-Io ao, Sr. Jlresldente, e lambem maIS conve
um dos Srs. deputados reclama aqui a ordem a re~ mente,}' ate mal~ cúherente com a boa ordem, que
peito do orador por exemplo que está falIando; entre nus deve remar; pretender-se porém den~gar
quando outra cousa se lhe não permitte senão o a qualguer membr~ o pod~r requerer, como dIsse,
reque~erao Sr. presidente que faça observar a ordem; ~ue seJa c~amado iI orde~ aquell~ dos se,us colle
advertllldo o mesmo orador quando este se extravie gas, que .dl~la se. apart~r, e nao s~ consllanger _a
da questão, para que venha á elIa segundo lhe in- assem~lea a oU~:lr aqUlllo, que m.mt!ls vezes se nao
cumbe pelo artigo 191 do reaimento. deve dizer, ma~ Igualmen~e constItUIr (l.s ~epulados

Isto posto, se o illustre pregpinante pretende inhi- na d';lra nel:e~sldadc, de nao podere~ eXlpr, quanto
bir aos Srs. deputados dessa faculdade de reclamarem em SI cabe e e POSSIVel, uma ~rovldencla .prompta
a ordem quando isso convier, ataca com a sua mo- para atalhar. males lalv~z mB:lOres, especIalmente
ção um direito inauferivel, e essencial dos membros se o Sr. !lresldentc !l0r dlstrahldo, ou porque p\use
dos corpos representativos, que' é requererem tudo ~o mes~o modo, ou emfi~ por algum outro motiVO,
aquillo que lhes parecer conducente á grande causa Julgar nao dever chamar a ordem.
de que estão encarregados; e em tal caso é in- Desenganemo-nos, senhores, não é deste modo
admissivel a mesma moção: e se aliás intenta sú- que poueremos evitar a repetição de factos desagra
mente corrigir o abuso, com que taes reclamacões e davCls, e mesmo pouco decorows ao respeito que
o~~e~ se tem feito, que mais parecem voz imperativa se ueve ter á e~te res~eitavel.recinto; e por isso lou
dmglda ao orador que falIa, do que requerimento vando as boas mtençoes do lllustre autor do pre
feito ao Sr. presidente como na verdade deve ser; sente adtlitamento e~ questão, devo lodavia pnnde
então nem menos j!llgo ser necessaria uma nova re- rar-Iheque a medida proposta, jámais sortirá o
solução da assembléa para esse effeito, quando o effeilo que prel ende, porque não ataca o mal na sua
regimento nem mesmo ao Sr. presidente concede o origem.
impõr silencio, ou advertir aos oradores por um Eu sinto, mas é forçoso dize-lo; não é o chama
modo imperativo, como incompativel com a digni- mento á ordr:n a causa de explicações mal entendi
dade dos representantes de uma nação no exercicio, das, 011 de discursos fóra da materia; ri sim a falta
e discussão dos seus direitos; pois segundo se lê nos de intelligcneia que desgraçadamente tem havido
~rtigos do, mesmo regimento respectivos á policia algumas vezes ~ntre nós; são cxpress.ões mal peza
mterna, amda mesmo nos casos em que algum dos das, e pr0l111nCladas no calor das dl~cussões, que
Srs. deputados não guarde o decoro devido, é a produzirão o que ha pouco vimils em uma das ses
formula da advertencia do Sr. presidente pelapri- sões passadas: quando o deputado falIa com mode
meira vez sómente esta palavra:-Attenção,-Pela ração, exprime com dignidade seus sentimentos,
segunda vez est'outra formula :-Sr. ou Srs. depu- talvez bem poucas vezes,.e essas infructiferamente,
tados F. e F. attenção-e pela terceira reincidencia será interrompido, porque a mesma assembléa sus
a seguinte :-0 Sr. ou Srs. deputados F. e F. podem tentará por decoro o seu caracter, embora não agra- .
retirar-se.-Donde se vê que nunca é permittido, dem os pl'ínéipios que enuncia; foi isto o que eu
nem mesmo ao Sr. presidente a enunciação impe- vi praticar nessas célebres cortes de Lisboa; foi isto
rativa para com qualquer dosSrs. deputados; quanto o que tambem commigo aconteceu entre outras
mais a qualquer destes a respeito dos seus collegas na sessão extraordinaria de 23 de Agosto, sobre
em materia de ordem. OS negocios de Montevidéo, e particularmente no

Conclúo portanto que deve ser regeitada a pro- memorando dia 19 de Setembro de 1822; o SUSSurro
posicão em ambas as hypotheses que tenho referido, das galerias originado pela indiscripcão e má von
que "são as unicas a que respeitão: na primeira tade de alguns deputados, foi emfim suffocado pela
porque é contraria ao direito que tem qualqller Sr. coragem e dignidade com que desenvolvi minhas
deputado de reclamar a ordem salVa a maneira por- idéas, e o que é mais mesmo por alguns deputados

-que ,o deve fazer; e na segunda hypotbese porque portuguezes, que não poderão deixar de extranhar
a materia está pro\-idenciada no regimento em o tão intempestiva vozeria; e que supposto opinassem
artigo 191, que só ao Sr. presidente permitte a facul- diversamente, corarão todavia pela maneira porque
dade de chamar o orador a questão, dizendo-Or- se pretendia evitar a continuação do meu discurso.
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Em vista pois do que dei:to ponderado, voto que não a calma dos aiTectos é .pouca para a exactidão -das
passe sp.melhante aditamento. suas deliberacões.

O SR. MUXIZ TAVARES:- (Não o ouvirão os ta- A primeirã virtude de uma assembléa em seus
chigraphos.) debates é a attenção circumspecta ás razões que se

~x.pendempr6 e contra, para. afinal se poàer íormar
O SR. DIAS: - Todas as sociedades tem reconhe- JUIZO do lado a que cabe a nctoria.

cido que a tolerancia é uma virtude preciosa e As imagens persuash'as nem sempre servem á boa
indis;.:lensavel, e até a tolerancia religiosa se es13- c~~sa da razão; e estas são de ordinario as que ex:
belece hoje por lei nas nações civilisadas. Clta.0 os atrect?s .da alma, e arrancão a expressão

Eu julgo tambem muito precisa nesta assembléa mUItas vezes lDthscreta desses apoiados, contra os
a tolerancia. Do deputado que erra, e do que acerta quaes voto e "otarei sempre, porque desejo conven
se tira proveito; nem posso condel11nar o que erra, cp.r e ser conyencido logicamente, e não por sur
porque \) SéU intento é dizer a verdade; e quando prezas oratorlas.
della se desvia nào é por sua vontade. Se algum se .0 SR. COSTA -:\GU'L\1\: - ~r. presidente: E' para
aparta da questão é porqne julga a digressão com-e- mIm a causa maIs nova posslvel o que acaba de pon
niente ao que tem de provar; e por isso antes de dt>rar o Sr. França, pretendendo inculcar que a
concluido o discurso, não sei que possa ser inhi- palavra-":apoiado- pronunciada aqui por qual
bido de falIar com o pretexto de estar fóra da or- quer Sr. deputado, s~ja a enunciacão de um voto
dl'11l; sem se ouvirem as razões em que se funda antecipado; ou o honrado membro -quer dar dema
não se póde aj uizar das suas idéas; e depois de ou- siado peso á tal expressão, ou então estamos intei
"idas decidirá o Sr. presidente se falIou fúra da or- ramente discordes em principios, porque nem vejo,
demo Por este meio me parece que irão bem as nem po:;so conhecer a razão, porque eu antecipe o
discussões. meu voto, quando uso do termo- apoiado, -que

O SR. AnOGCHE: - Eu creio que se trata de saber nenhuma outra COUSa mais é, no meu entender, se
se den' ou não admittir-se este artigo proposto, não o ass~nso, ou me~m~ ~ apreço que se dá á al
como adrlicional ao regimento: e eu voto que não guns•.ou a todos os pnncIplOs que se enunc.ião, por
seja admitlido ; não porque despreze a sua materia, Icombm~rem com os nossos, o que em verdade dif
mas porque entendo que tendo nós no regimento os fere milito do voto.
arts. 189, 190. 191 e 192, que nos servem de reb'Ta Além de que, se é sempre injusto tolher á quaI
em taes casos, devemos reservar para quando os quer, sem necessidade ou utilidade publica, a li
discutirmos o fazeroSobre elles as emendas ou addi- berdade de inclinar-se e gostar mais disto, que
tamentos que se julgarem convenientes. daquilIo, muito mais o seI á privar-se um deputado

Propõz então o Sr. presidente se estava discutida da liberdade de applaudir aqueUes discursos, de qUE'
a matt'ria, e ,encendo-se que sim. poz-se á votacão se apraz, ou por serem coherentes no seu modo de
o artigo, e foi regeitado. • pensar no todo. ou em parte. ou mesmo por qual-

Passou-se ao 2.° artigo da indicação. quer ontra razão que o decida para este applauso e
O SR_ FRAXÇA: - A palavra- apoiado _ exprime approvação, .mui to }?rincipali'J.len te não ~e seguindo

uma enunciação devoto antecipado, que approva a de ta~ ~roc.e.dlmentomc~nvementealgum, o que ~em
opinião do deputado que falla; e não vejo rasão para se deIxa _'\ er pela prallca de todas a~ assembleas,
que se sustente o eslylo de interromper o orador on~e es~ao em uso semelhantes expressl?es.
('oro estas interjeições de ap;llauso, que 111l~itas w- :,e!! l!lustre autor deste segun~o add.ltamento em
zes é dado mais á valentia do discurso do mesmo q~l~stao se descon.certa, o.que eu n~Q creIO, 0\1 _me~mo
orador, do que ao peso das suas razões, segundo nao gosta de OUVlf repehd.os. apOIados,. prodlgahsa
aqui tenho observado. dos aos oradores. que opma~ em sentIdo ~ontrario

Isto é tanto assim que mUltas vezes, depois desse!'" do_ seu modo de peI}sar, mUlto embora nao lan~e
applausos são trazidos os deputados que os derão á mao de taes e:",pressoes, ou faça o m~smo .com ma?
opinião contraria. tambem prodlgll aos que Ior.em de IdentICos sentI-

Que utilidade pois ha pm se continuar a admittir mentos aos seus; ~u pela mmha parte confesso. com
a enuncia~ão de taes votos antecipados? Eu não a franqueza .proprla. do ~e~ caracter, .que hvr~
vejo nenhuma: antes nisso descubro um mal, que é meI?te enunCIareI ~ml~as Ideas, q.uer. s~Ja.o ou nao
o da influencia talvez sobre a opinião contraria, que apOlad~s, P?rque JamaIS avançareI pnnCI~1l0 algum
porventura se acanha de apparecer contra um par- q!le :f:lao seja de accordo com a ~{nha razao e cons
tido que assim já se tem declarado contra elIa ; pois menCla, e de boa~ente cedereI, qu~nd.o os arg~
lIem todos tem o mesmo gráo de energía para se menlos em contrarIo forem tap.s q.ue me ~onv~nçao
arrastarem a bater uma opinião pela qual talvez se pe!a sua força 6_ razao; resummdo· pOl.S mmhas
tem pronunciado já um ou mais deputados, a cujas ldeas, voto que nao passe semelhante addItamento.
luzes se deve respeito. O SR. C.~RNEIRO DE CAMPOS: - Sr. presidente: Eu

Se o deputado apoiante estã bem convencido das tambem me opponho a que se nos tire a liberdade
azões que expende o o{"ador que falla. e não quer de usarmos da palavra - apoiado, - que tem muita
rntrar na liça do debate a favor da sua opinião, re- forca. . .
serve o seu ,oto para tempo competente; e se quer Quando se discute qualquer materia, a assembléa
ao contrario u;ar ~a palavra, para lá guarde mani- S9 constitue juiz para a decisão; ora se a algum de
festar os seus sentImentos. nós parece forte o argumento de que se sen>e o Sr.

Isto é conforme o regimento, que não permitte deput.ado que estã {alIando, diz-apoiado, -e com
interromper aos oradores, senão para os chamar á esta palavra desperta mais a attenção da assembléa,
ordem. para bem julgar, como juiz, da forca das razões ex-

A pratica de taes interjeições de applauso o que postas. • ..
faz é introduzir nas assembléas a votação precipi- Por est.e principio me persnado que longe de ser
tada, e por assim dizer tumultuaria; quando toda tal uso prejudicial, é ao contrario muito util, por
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chamar, como já disse, a attenção da assembléa para
as materias que se discutem, e por isso votarei para
ser conservado. •

O SR. FRANçA:-Levanto-me para combater a
razão que produzio o illustre preopinante em favor
da pratica que refutei de se darem apoiados na as
sembléa ao -orador que falia.

Disse o illustre preopinante que essa interjeição
chama a attencão da assembléa sobre o discurso do
mesmo orador; eu ao contrario digo e provo que
elia chama, ou excita a desattenção da mesma as
sembléa, que eu aliás supponho estar attenta ao que
se discute, pois para isso estamos aqui sen
tados.

Quando eu digo apoiado não tenho outro fito
mais do que mostrar ao congresso que sou da mesma
opinião do orador que falla; sobre isto é que eu
chamo a atlenção do lDesmo congresso, o que equi
vale a apresentar-lhe importunamente um argu
mento ad hominem na expressão dos dialeticos : isto
é, attendei que a opinião do orador que discorre é
tambem a minha; e eis aqui como indirectamente
se excita a desaltenção da assembléa ao fim princi
pal da averiguação da verdade, preoccupando-se
talvez o juizo de muitos dos Srs. deputados com a
razão de autoridade engrossada de um, ou znais que
apoião o discurso. Desattenção pois ao fim princi
l'al, e não attenção, é o que resulta de tal pratica,
que tem o inconveniente de prejudicar os animos
com argumentos de autoridade. Continuo pois a ser
contra a pratica de Si: darem apoiados.

O SR. CAIr.'lEIRO DE CAMPOS: - Eu penso que o il
lustre preopinante coufunde o chamar atlenção (;om
prevenir.

Quando um deputado diz-apoiado, -não dá
voto antecipado, chama a atlenção do congresso
para os argumentos do Mador, o que é proveitoso,
como já diss~, para se julgar bem da sua força;
ar.crescentareI agora que tambem serve para o
mesmo orador desenvolver melhor as suas idéas,
pois vendo que merece particular atlenção de dous
ou tres deputados, mai~ se esforçará para as expôr
com clareza; do que resulta utilidade para a decisão
da materia. Voto portanto contra o artigo que nos
priva de uma faculdade de reconhecida vantagem
nas discussões.

O SR. ACCIOLI: - Ouvi dizer a um illustre mem
bro que o apoiado vale ~ mesmo qu~ voto a~teci
pado; pois eu tenho mUltas vezes dIto - apoIados
- nos discursos de alguns Srs. deputados, e depois
votado pelo contrario,

Quando eu digo -'-apoiado-quero dizer que ap
provo estes ou aquelles principios de que se está
sen·indo o orador, esta ou aquella parte da sua
doutrina; mas não se segue que eu a appro\"e toda,
nem as consequencias que della se deduzirem. Nes
tes termos voto e votarei sempre contra o artigo
proposto.

O SR. MUNIZ TAV.~RES:- (Não o ouvirão os tachi
graphos.)

O SR. ALENCAR requereu á assembléa a permis
são de retirar o 2° art. da ·sua indicação, e depois de
algum debate, foi-lhe concedido que o retirasse.

Passou-se ao projecto do Sr. Muniz Tavares,
adiado na sessão antecedente.

O SR. CRUZ Gouvh: - Sr. presidente: Na ses
são passada votei contra o projecto, e seu illustre
autor que o defendeu não pôde convencer-me. Con-

fesso, Sr. pr~sidente, que não posso beijar a mão
que,. por maIS de 300 annos laneou ferros á minha
patna. . •

Odeio, e odiarei sempre as cruelda.des que eülu
tãrão Olinda, Pernambuco, Pa:rahyba' e olho com
horror para as que ~inda soffr~ a desgr;çada Bahia;
!';Das n,!o posso odIar nossos ~r!Dãos Europeos que,
a maneIra das '·estaes, guardarao nos seus coracões
com~osco a sentelha da liberdade; ao contrãrio
cordialmente os amo; e mui resppitosamente o
nosso ·Washington da America Meridional, o im
mo~·tal D. Pedro I, nosso augusto imperador consti
tucIOnal, que para mais nos obrigar acceitou o ti
tulo de nosso perpetuo defensor. Possuido pois
destes sentimentos para onde voltar-me?

A asse:nbléa b~asiliensedeve ser generosa e justa;
e as medIdas proJectadas tah·ez a farão menos cre
dora dos e10h>10S das na~ões estrangeiras; deixe
mO:-Dos_ de mos~rar receIOS e sustos, que de ordi
nano sao a partIlha dos fracos e tiranos. Não fa
çamos vacillar a segurança dos direitos dos povos;
lemb.rc:-se ~sla soberana assembléa, o imperador, e
o mmlsterlO, do que exclamou Napoleão quando ia
para a Ilha d'Elba - Não posso mais restabelecer
me }~O throno, po~que offendi os dir~itos dos povos.
- Nao poss.o pOIS app~ov~r. o proJecto que consi
dero contrarIO a estes pnnclplOs que adopto.

Ultimamente responderei ao seu nobre author
que mostrou levar a mal que chamasse benem('rito~
aos Europeos, que eu não chamo benemerito ao
despota ou Rachá que em Pernambuco acoitou os
Pe~nambucanos, e quiz levar as senhoras ;í palma
tona; nem o que ha pouco acabou de o ensanCTuen
tar, e seus apaniguados, como o tenente coro~el do
AIgarve, e outros semelhantes de execranda me
moria; chamo sim benemeritos os que fazem causa
commum comnosco; cham? benem~rito, para o
collocar a pai" dos nossos paIS da patrla, a um Ver
gueiro, que defendeu denodadamente no (;ongresso
de Portugal a causa do Brazil, e os que tem pra
ticado cousas semelhantes.

Faço jus~a.?isti!lÇão; e como pelo projecto lodos
se confundlflao nao posso approva-Io; nunca darei
o meu voto para se abrir ao governo uma porta
franca para excessos e arbitrariedades.

O SR. MUNIZ TA VARES: - Eu não posso conceber
como o nobre deputado que acaba de falIar se
lembrou, sem reílexão, de me suppor capaz de com
prehender sem distincção todos os portuguezes nas
medidas de precaução que aponto: se eu sou o
mesmo que digo quaes são os que devem ser decla
rados cidadãos brazileiros, como se p6de julgar que
aborreço todob I

Isto é querer pintar-me com cores ~egras; é
querer_o tam.bem envoh-er na ques~ão o Imperante,
que nao seI como possa ser envolVIdo. Bastaria ler
as cartas qu.e o mesm.o augusto senhor ~em dirigido
a seu respeltavel paI•.. nellas achara expressões
que calando o coração, nos obrigão a ama-lo .. ' (O
Tachigrapho não ouvio o resto do discurso).

OSR. FRANÇA: - Chegou-me finalmente o turno'
e tambem direi pela primeira vez os meus senti~
mentos sobre o projecto ém discussão.

Eu o reputo injusto, e impolitico ; pois qúe nelle
se levanta uma odioza e indevida distincção entre os
membros da grande familia brazileira, distinccão
que aggrava os sentimentos da antiga rivalidade' de
origem patria que cumpre soffocar, para que da in
tima união. de todos os individuos da mesma fami-
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lia resulte a sua força, que tanto é mister augmen
tar na grande causa da sua independencia politica.

Senhores; eu não posso deixar' nunca de respeitar
()s direitos do homem uma vez adquiridos. Nas so
ciedades humanas "tudo o que se chama direito pu
blico deriva da convencão tacita, ou expressa com
que os seus membros permanecem tmidos : e. essa
eonvencão induz um contracto, que deve religiosa
mente ser guardado se queremos ser justos.

Todos nós portuguezes e brazileiros compunha
mos, como se sabe, uma só familia derramada por
todas as vastas pos!'essões do Reino Unido de Por
tugal Brazil e AIgarves : donde resultava, que o ci
dadão do reino do Brazil o era tambem dos outros
reinos de Portugal e AIgarve e vice versa.

Os direitos de cidade erão portanto reciprocos
entre os oriundos de uma e outra parte. Chegou a
epocha de uma separação politica dos dous reinos:
s~ararão-se; eis nasce ull;1a n<?va ord.em de cousas :
mas quaes são os seus effeltos lmmedmtos ?

Restringir, e concentrar esses direitos aos ha
bitantes sómente de cada um dos reinos. Os habi
tantes do Brazil deixarão de ser pois cidadãos de
Portugal e Algarve e ficarão sendo sómente do
Brazil, e ....ice versa. Este foi o presupposto com que
nos separamos, e proclamamos a nossa independ~n

cia politica. Os direitos de cidade, ou de cidadão
brazileiro ficarão sendo communs, sem nenhuma
distinção, a todos os portuguezes I'esidentes que
pronunciarão a vontade de permanecer entre nós.

Com" é pois que agora lhes vamos diminuir esses
direitos com restricõ..::s de classes'! Não é isto sermos
injustos, e refractarios da tacita convenção com que
estes homens nos ajudarão a proclamar a indepen
dencia do nosso paiz, que elles adoptarão por
patria? "

Muitos ha, se diz, que não são atrectos á causa
da independencia; muitos brazilei.r0s !am!>em, digo
eu, lhe são desaffectos; e todavIa nao sao lezados
em seus direitos de cidade. "

A lei dos contractos entre muitoscompromitentes,
não exclúe nunca da partilha dos interesses reci
procos da companhia aquelle.~ que são dissidentes
do accordo do maior numero; e se o fizesse seria
uma lei iniqua: e nas revoluções políticas é um
absurdo pueril, pretender a uniformidade absoluta
de opinião, que só é filha do tempo, e da expe
rimcia.

Talvez o que hoje >:e mostra desatrecto á causa da
independencia, seja depois o seu mais acerrimo de
fensor; quando se convencer dos interesses dena,
que agora não alcança. ,

Em uma palavra a pena legal deve sempre recalur
sobre o crime, e não sobre a presumpção delle; e
"opiniões ~ão sã~, nem jamais forão crim,es senão
no imperlO da tlrama. Q';1an~~ algum pOIS .dentre
nós praticar factos contrarIOS a mdependencIa. pro
clamada, e estatuida, seja embora havi~o como
traidor á patria; como tal processado e castIgado se
gundo as leis existentes que esse crime castigão, seja
europeu, ou oriundo do Brazil: antes disso porém
não. Eu odeio e detesto toda a liberdade qlie se pro
cura por caminhos e meios avessos da justiça. O
presente projecto toca de injusto, aggrava á uma
classe de cidadãos prepvnderante por seu llumero,
e faculdades; chama-os tod.os a partido; e divide a
união da familia brazileira que se deve estreitar
quanto fôr possivel; por isso eu disse a principio
que elle era injusto e impolitico: voto portanto
para que se regelte.

O SR. ARAUIO Lnu.: - Sr. presidente. Ha ma
terias, que ou pela sua natureza, ou pelo modo
porqup enas sOO tratadas, exigem que exponhamos
em publico os moti....os que nos determinão a apoiar
pró ou contra; a materia que se deu para ordem do
dia, nuuca a julguei comprehendida na primeira
classe•. mas a discuss~o a te~ collocado na segunda;
o proJecto, que hOJe se discute, nunca pensei que
passasse por tão renhido debate; quaesquer refle
xões, que sobre elIe se fizessem, assentei que serião
bastantes para sobre elle votar.

Eu não pretendia falIar sobre elIe ; um honrado
membro que presente se acha, perguntando-me ao
entrar para este ~ão, se ,:u pretendia tomar parte
no debate, respondi-lhe mUI SImplesmente que não,
já porque os meus fracos talentos em nada podião
contribuir para se esclarecer a materia, qlle eu dei
xava para máis sublimes oradores, e já porque jul
gava não deviamos perder muito tempo com esta
discussão.

Como porém se tem tratado esta matpria do modo
o mais serio, e como um honrado membro esque
cendo-se do lugar em que se acha, saltou em dereza
do projecto algumas expressões, que pódem ter um
sentido não mui decoroso áquelles que opinão em
direcção contraria, expressões já notadas por outro
honrado membro, e que não repIto porque-não gosto
de insistir em cousas odiosas, mas sempre dizendo
que o honrado mpmbro não as pesou bem, quando
as proferiu; rpsolvi-me a expôr o meu modo de
pensar a este respeito, para que se não fique em
duvida, quaes os meus sentimentos, e quaes os mo
tivos qllP me determinão.

Sr. presidente, nascido entre brazileiros, filho
de brazileiros, brazileiro eu mesmo, devo, quanto
em mim estiver, conservar a honra, (' sustentar a
dign;dade deste llome; devo, quanto em mim es
tiver, dar toda a protecção, que a boa razão, e as
leis mandão que se dê áquelles, que se ornão com
este titulo.

Qualquer que seja o lugar do nascimento, eu s6
lenho em vista o cidadão, é esta a unica qualidade,
que me occupa ; esquecendo-me de circumstancias
particulares, só examino, se o individuo de que se
trata, é ou não cidadão.

Hoje representante da nação, eu tenho de ser
amanhã reduzido á classe de simples cidadão; e
aquillo que então quererei, que os representantes
meus snccessores fação por mim, é o que hoje devo
fazer por elIes.

Se circumstancias extraordinarias me levassem a
um paiz estrangeiro, e ahi ... o que Deus não per
mitta, motivos fortes me obrigassem a pedir carta
de naturalisação, e a alcançasse, eu exigiria dos
representantes dessa nação toda il protecção que
me tinha sido promettida, e que a carta me afian
cava; cidadão, ainda que naturalisado, eu teria di
reito a que as minhas prerogativas fosspm guar
dadas, aquallas que a carta me assegurava; eli ha
via de exigir o seu cumprimento.

Aquillo pois que em taes circumstancias ( o que
torno a dizer Deus não permitta que succeda) eli
quereria para mim, é.o que hoje devo querer para
os que nâo sendo nascidos neste paiz, gosão to
davia nelIe dos direitos de cidadão, e isto com tanta
mais razão quanto na hypothese. que figuro, um
estrangeiro naturalisado não gosa da plenitude dos
direitos de cidade, e os individuos, de que agora se
tracta, estão. no goso pleno de todos os direitos.

Isto posto,. co~o profissão de minha fé politica
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nestas materias, eu passo a examinar o projecto em
questão: as regras geraes de direito publico, e as
do nosso direito em particular me hão de guiar;
listas geraes do bem do maior numero me indu
ziráõ; contemplações não terão entrada neste lugar;
motivos particulares devem daqui estar mui dis
tantes; o homem fica naquella porta, para aqui só
deve entrar o legislador.

Tendo eu de fallar sobre o projecto em geral, não
o posso fazer sem o considerar nas suas partes; e
eu o divido em duas: na latem por objecto os na
turaes dePortugal, residentes no Brazil: na2a os es
trangeiros em geral, incluidos nes\es os portuguezes,
que para aqui "ierem depois desta epocha ~

O que diz o projecto em quanto aos primeiros?
Fazendo entre elles differença, diz que uns, ve

rificando-se as condições que se exigem no mesmo
projecto, sejão declarados cidadãos brazileiros,
outros porém, dando-se o que nelie se declara,
seja o governo autorisado para os fazer sahir;
para os primeiros exige provas não equivocas de
adherencia á causa do Brazil, para os segundos
contenta-se com uma conducta suspeita.

Temos pois na mente do autor do projecto duas
classes de portuguezes, uns que tenhão dado provas,
outros de conducta suspeita; como porém além
destas ha uma terceira, e a mais numerosa, que é a
daquelles que não tendo occasiões de dar provas
não merecem comtudo que sejão tractados como
suspeitos; segue-se que ou projecto é manco, em
quanto só faz menção de duas classes, quando ha
uma terceira, da qual era necessario que se nzesse
cargo, ou que é injusto, em quanto dando só o foro
de cidadão brazileiro aos que tivessem dado provas,
vinha a terceira classe, de que fallei, a ser compre
bendida na segunda; e deste modo o não ter dado
provas, (o que depende de occasiões, e circum
stancias, que não se proporcionão a todos) consti
tuiria uma conducta suspeita, o que é a maior de
todas as injustiças; ou pelo menos ficaria o governo
como arbitrio de assim ojulgar,visto que marcando
se cuidadosamente quaes as qualidades para consti
tuir cidadão brazileiro, nada se diz daquellas, que de
vem concorrer para marcar uma conducta suspeita.

Isto quanto a mim já era bastante para se rejeitar
o projecto.

Senhores, olhemos bem para esta materia: para
ter lugar este projecto, na sua primeira parte de que
agora tracto, seria preciso que assentassemos, ou
que os naturaes de Portugal, residentes no Bsazil no
tempo da declaração da sua independencia, não
erão cidadãos brazileiros, ou que, se o erão, não
estavão em exercício de seus direitos, ou que, sendo
cidadãos e em exercício de seus direitos, circumstan
cias todavia exigião_que, cons.ervando-se esta qua
lidade a uns, fossem outros pnvados do gozo destes
direitos, fazendo-se sair para f6ra do imperio.

Examinaremos c.ada um destes pontos de per si.
Primeiro ponto: são cidadãos brazileiros os na
turaes de Portugal residente~ e domicil!ados no
Brazil no tempo da d-eclaraçao de sua mdepen
dencia '?

A questão proposta depende do exame desta:
quando uma parte de uma naçã?, dissolvendo o
pacto social a que toda estava lIgada, passa a
constituir-se á parie fazendo um estado separado e
independente, e organizando um governo seu com
as prerogativas de nação livre, quem são neste caso
.os membros da nova sociedade, os cidadãos da nova
nação?

Serão t~d;l?~ os residentes nella, e que abi tinhão
o seu. domillclO, e~ qualquer parte da antiga nação
que tIVessem naSCIdo, ou serão sómente os naturétes
desse territorio, que se separa do todo da nacão para
constituir um estado line! •

Para resolvermos esta questão ainda examinare
mos outra, e vem a ser: quando uma nacão dis
s!llv:endo o pacto social que a regia, passa" a 'cons
tltwr uma nova fÓl'ma de governo, serão conside
rados membros da n9,a familia, cidadão da no,a
sociedade, que já se rege por outras leis fundamen
13es, todos os que o erão da antiga sociedade, ou
sómente aquelles que promoverão o e!':tabelecimento
da nova ordem de cousas e aquelIes que expressa
mente annuirão ao novo pacto social! Nesta mesma
bypothese pergunta-se mais '!

l:ierào membros da nO\'a sociedade todos os que .
o erão da antiga sociedade, th-essem ou não seu
nasc!mento naquelle territorio, fosse~ cidadãos por
nasclmento, ou por carta de naturalisação, ou serão
sómente os que erão nascidos naquelle lerritorio,
excluidos os estrangeiros, que já erão eidadãos por
ca~"a de naturalisação? Eis as questões que exa
mInaremos.

Para ser membro de uma sociedade, faz-se neces
sario o expresso consentimento daquelle, que a
elIa se quer ligar. As obrigações, a que estão su
jeitos os membros de uma sociedade, limitando
mais ou menos a sua liberdade natural, ou em
quanto á sua propria pessoa ou emquanto aos seus
bens. devem ser fundadas na sua vontade; e a pro
tecção, que aquella sociedade lhes dá, sendo rela
tiva ás obrigacões, que se contrahem, ninguem tem
direito de exfgi-la, senão quem a estas se sujeita;
porque para se gozarem os commodos devem se
sofrrer os incommodos. .

Isto que em geral se diz de qualquer sociedade,
é o que com justa razão, e em todo o rigor, se ap
plica á sociedade civil; tanto maiores são as obri
cões que esta impõe, e maiores os sacriflcios que
ésta exige, quanto mais livre, e mais claro deve ser
o consentimento daquelle, que para ella entra. En
tretanto as leis civis não exigem essa expressa de
claração daquelles, quesão nascidos no mesmo paiz,
ou que mesmo tendo nascido f61'a concorrem nelles
as circumstancias, que ellas mesmas estabelecem,
para que se possa qualquer chamar cidadão.

Os naturaes do paiz presume-se que querem ser
membros da mesma familia, de que o forão seus
pais; é por isso que ellas lhes prestão toda a pro
tecção na sua minoridade, presumindo que querem
ser cidadãos do paiz, em que nascerão; ellas o con
siderão como taes; e nesta qualidade tomando-os
debaixo de sua protecção, exigem delles todos os
sacrificios de que sào capazes.

Chegando a maior idade, e estando já nas cir
cumstancias dejulgar do seu estado, não praticando
acção nenhuma por onde se conheça, que tem adhe
rido a outro pacto social. vão gozando das vanta
gens, que as leis do paiz do seu nascimento lhes
ofrerecerão; confirma-se cada vez mais a presum
pção; e continuão a ter a mesma consideração.

O facto pois do nascimento, provindo de pais
naturaes, e o da continuação daresidencia, tem sido
olhados em todas as nações como bastantes para
constituir a qualquer cidadão de um paiz; ou, para
faliar com mais exactidão, s6 o facto do nascimento,
acompanhado de certas circumstancias, tem sido
considerado como bastante para produzir este
efreito.

3()



118 SESSÃ.O EM 25 DE JUNHO DE 18!3

De tudo isto concllio· que todo aqueUe. que resi
dindo no paiz em que nasceu, não tem dado provas
de desapprovação da rórma de governo,. porque se
eRe rege, deve ser considerado como cidadão desse
paiz.

Como porém ninguem deve ser membro de uma
sociedade senão por sna livre vontade, por cansa
das obrigações, que passa a contrabir, e como por
isso ninguem deve sermembro de sociedade alguma,
sem que assente que lhe cenvém as leis, que a re
gem, conclúo igualmente que, não dando o nasci
mento mais do que uma presumpção, de que natu
ralmente se ha de querer ser cidadão da nação, de
que o são aquelIes, d~ quem se descendem (o que
não basta para se contrahirem obrigações de tanta
monta) devemos assentar, que o facto de participar

• das vantagens que a sociedade offerece, e de cumprir
com as obrigações que elIa impõe, é que tem sido
considerado como o fundamento, de que se quer ser
cidadào daquelIa nação; e por isso a acquisição
dos direitos de cidade não depende necessariamente
de uma declaração expressa da parte daquelle que
goza de taes direitos; o nascimento, verificando-se
certas condições, dá a presumpção, e por isso as
leis lhe concedem a proteccão: o facto posterior,
confirmando aquella, traz coinsigo esta.

Taes tem sido os fundamentos de todas as legis
lacões. Ora applicando estes principios ao ponto
f'ui questão. digo que, mudando uma nação a sua
fórma de governo, dissolvendo o pacto a que estava
ligada, todos os que gozavão dos direitos de cidade,
continuão a gozar dos mesmos direitos.

Para este effeito não é necessaril), que se faç.a
um~ declaração expressa da vontade; como já mos
trei; Q ser considerado pelas leis como cidadão, e
o continuar a gozar da sua protecção, bastão para
que elIas extendão o seu efleito. Aquelles, que mu
dada a fórma de governo, continuão a residir no
mesmo paiz sem lhe fazer opposição, pelo contrario
procurão a protecção das leis, ~em dado por isso
toda a prova, de que querem contmuar a ser mem
bros da mesma familia, e aqui milita em toda a sua
forca o mesmo fundamento, que as leis tem tido em
visia quando dào ao. nascimento a acquisição dos
direitos de cidade.

Se acaso porém alguns fazem resistencia á mu
danca da fórma do governo, ou procurão destrui-la
quando já _estabelecida, estes estão no mesmo caso
que aquelles, que se oppoem á vontade geral da
nacão; mas não é destes qlle falIamos; porque
contra estes ha facto positivo, que as leis tem pro
videnciado.

Portanto, mudada a f6rma de governo em um
paiz, continuão a ser cidadãos os que o el'ão até
ahi, sem que se exija um acto formal de approva
cão, excluidos s6mente aquelles, que de qualquer
modo tenhão mostrado não quererem adherir ao
novo pacto social. .

Passando á segunda questão, direi que não s6 se
considerão como cidadãos todos os que o erão por
direito de nascimento~ senão tambem que passão a
ser considerados como taes aquelles que jã o erão
por carta..d~ naturalisação. _

O que lIga o homem a um estado, são, nao fal
lando de motivos particulares, os meios de subsis
tencia e de commodidades que elIe offerece, e a
fórma de· governo, porque se elIe rege; ninguem
sae do seu paiz para se estabelecer em outro senão
porque vai procurar uma fortuna, qne ali não ponde

adquirir, ou porque foge de ·umgovemo que o
oprime. .

Estabelecido o estrangeiro em um paiz. tem mos
trado, por este só facto. que lhe convém para as
suas economias particulares aquelIe territorio; e
quando passa a peàir carta àe ciàaàào, tem dado todas
as provas que lhe agrada a f6rma de governo, qua
ali reina; c, obtendo a carta, fica considerado como
cidadão gozando de todos os direitos (com as exce
pções que em algumas partes se tem estabelecido) e
de toda a protecção das leis.

Ora mudando-se a fórma de governo, uma vez
que este estrangeiro continue a residir no paiz, que
goze das vantagens que a nova f6rma de governo
lhe offerece, que cumpra com as obrigacões que
elIa impõe, temos nelIe um cidadão como outro
qualquer, por isso que continuando a residir, e a
gozar tem mostrado que, agradando-lhe o territooio,
não lhe agrada menos o governo; e então estâ no
mesmo caso que aquelle, que, sendo nascido no
paiz, continúa a sua residencia depois da mudança
da fórma de governo, mostrando com isso que este
lhe convém; o que, como já mostr:}i, é o verdadeiro
fundamento que deve regular a acquisição dos di
reitos de cidade.

Portanto, mudada a fórma de governo em uma
nação, a qualidade de cidadão não s6 acompanha a
aquelles, que 11 erão por nascimento, sem entre
elles se fazer differença, senão tambem se entende
áqueIles, que o erão por carta de naturalisacão.
Assim resolvidas estas duas questões, passemõs a
examinar a principal.

Quando uma parte de um estadQ, entendendo que lhe
não convém a fórma de governo pelo qual é elIe
todo regido, ou que, estando unida ao todo, não
póde gozar das vantagens que a natureza lhe offe
rece, e que perde mesmo na união negando-lhe
aquelle o gozo de direitos que lhe pertencem, se
separa e constitue-se em estado livre, tem por esté
facto dissolvido o pacto social, e passa a formar um
governo independente ou debaixo da mesma fôrma,
ou dl3baixo de uma fórma nova, o que tudo se reduz
a mudar de governo,

Ora dissolvido o pacto social de uma nação, e
eSlabelecidõ uma nova fórma de governo ou no seu
todo, que é quando elIa conservando a sua unidade
quer, que os direitos magestaticos sejão de diffe
rente modo exercidos, ou em parte, que é o caso
de que agora tratamos, todos aquelIes, que erão
cidadãos, continuão a gozar dos mesmos direitos,
sem que o lugar do nascimento influa .na sorte que
os deve acompanhar.

Cidadãos até o momento da revolucão debaixo de
uma f6rma de governo, elIes, mudadâ esta e criada
outra nova, continuão a gozar da protecção das
leis, e a cumprir com as obrigações, que estas im
poem: eIles tem por ISSO dado todas as provas de
quererem annuir ao novo pacto social; elIesdev.em
por isso· ser considerados como membros da nova
família, isto é, como cidad~o.

Portanto se a mudança da fórma de governo não
altera a qualidade de cidadão, de que gozavão os
que nelIe residião; se mesmo os estrangeiros são
tidos na -mesma consideração, devemos ·dizer que,
separada uma parte da nação do seu todo, que no
seu. fundo não é mais do que uma mudança de go
verno, aquelIes, que ahi residiãó' como cidadãos,
continuão a ser do mesmo modo, visto que a sua
residencia, o seu silencio, e a participação dasvan
tagens, e o cumprimento das obrigações, quo são os
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verdadeiros fundamentos da acquisicão dos direitos
de cidade, produsindo este etreito ein um caso. de
vem igualmente produzi-lo no outro.

Este principio já foi reconhecido em Portugal.
Quando os portuguezes levantarão a voz da sua
regeneração, e proclamarão 'lma nova fórma de
governo. separarão-se por isso ';'(1 resto da nação,
e as outras partes' da monarchia continuarão a
reger-se pelo systema antigo. Em Portugal estavão
estabelecidos muitos naturaes do Brazil porém
apesar de este seguir uma outra fórma de governo,
nem por isso se entende0 que elies devião ser
considerados como estrangeiros: cidadãos até
aqueDe momento, eDes continuarão a gosar dos
mesmos direitos; a sua não opposicão ao novo
systema. acompanhada das outras ciicumstancias,
que tenho apontado, era bastante para se conhecer
a sua vontade.

Conclúo de tudo, que acabo de dizer, que separada
uma parte de uma nação do seo todo,. e elevada á
cathegoria de estado livre e independente, aquelles
que residião naquella parte parte separada, fossem
ou não neDa nascidos, continuão a gosar dos direitos
de cidadãos, uma vez que os gosassem até ahi.
Fazendo agora applicacão destes principios ao caso
em questão, digo quê os naturaes de Portugal
residentes. e domiciliados no Brazil no tempo da
declaração de sua independencia gosavão dos
direitos de cidade assim como aqueDes, que aqui
tem o seo nascimento. do mesmo modo, que aquelles
naturaes do Brazil, que se deixarão ficar em Portugal
são considerados como cidadãos daqueDa nação, sem
que se possa dizer que o nascimento por si só os
faca cidadãos da nova nacão. Tenho resolvido a la
gôestão, se os naturaes dê Portugal risidentes no
Brazil no tempo da declaração da sua independencia
são ou não cidadãos da nova nacão; e a lenho resol
vido affirmativamente : passemós agora a examinar
a 2", e vêm a ser, se acaso. sendo elles cidadãos, estão
em exercido de seos direitos.

Ninguem, Sr. presidente. p6de ser privado nem
mesmo suspenso do exercicio de seos direitos senão
por'um facto seo, ou por um facto da natureza.
Uma violação do pacto social. ou uma impossibi
lidade phisica, como a minoridade, ou moleslias, é
que podém fazer suspender o exercicio dos direitos;
no segundo caso declara a sociedade que o cidadão
está phisicamente impossibilitado de exercer os seos
direitos; no primeiro irroga-lhe a suspensão como
pena do crime.

A suspensão dos direitos todas as vezes que não
tiver por fundamento uma destas duas cousas, é
um acto de despotismo; a sociedade não a p6de
decretar. Ora pergunto: estão os naturaes de Por
tugal no seO'undo caso? E' claro que não. Estão no
primeiro? ~inguemdirá que sim. Logo não ba razão
para se dizer que estão os seos direitos suspensos.
Vejamos agora, se com efleito estão no goso de
todos eHes.

As sociedades regem-se' por tres especies de
direitos; direitos--naturaes, direitos civis, e direitos
politicos. Os primeiros são os que a natureza grava
no coração do homem, ·e o acompanhão em todos
os lugares e em todos os tempos; eDes dão origem
aos contractos, e servem de fundamento a todos
os actos civis: estes não podem ser suspensos; o
homem não póde ser privado do seo exercicio ; e não
é destes que agora fallamos. Os civis, que fazem a
legislação propria de uma nação, estabelecem as
relações mutuas entre os cidadãos, regulão os

contractos. estabelecem os matrimonios. as tutellas
os testamentos etc. -Os politicos, que não são menos
proprios de uma nal,lào do que os antecedentes,
m~ão as relaçõ~_ dos cidadãos para com, a
SOCIedade, e determmao o modo porque estes entrão
mais ou menos immediatamente no exercicio da
autoridade publica. '

Quaes destes direitos estão suspensos? os civis
não; o seu exercicio Jhes é pleno; gosão de todo~
sem ditrerença: os politicos igualmente não; elles
lhes são communicados, até mesmo os da represen
tação nacional, e aqui os temos entre nós assentados
nestes bancos. Aonde está pois a suspensão dos di
reitos'l Não será faci! de mostrar.

Portanto, não só são cidadãos os naturaes de Por
tugal r~sidentes no .Brazil, no tempo da declaração
da sua mdependencIa, mas tambom estão em exer
cio de seus direitos.

Ora, se assim é, pergunta-se: (e é esta a terceira
hypothese que figurei no principio) convém que se
conservem estes direilos a uns reconhecendo-os
como cidadãos, e declarando-os como taes, e que
sejão outros privados delles, fazendo-se immediata
mente sahir para fóra do imperio e para o seu paiz?

Os individuos de que se trata, são, como já pro
vei, cidadãos do imperio, e como taes, só por crimes
pódem ser privados dos seus direitos, e só por meio
de sentenca; e nada disto se ve.

Póde-sé, é verdade, autorisar muitas vezes o
governo para fazer remover o cidadão de um para
outro lugar; mas nunca para pelo seu juizo o privar
dos seus direitos de cidadão; isto exige ne(·essaria
mente uma sentença, e é preciso para isso insti
tuir-se um processo; são necessarios factos crimi
nosos, e faz-se necessaria a convicção. Portanto
privar o cidadão dos seus direitos $l'm estes meios
legaes, e só pelo juizo do governo, é o·maior de
todos os despotismos; e o que mais revolta é vêr-se
que se mandão ir para o seu paiz; e que paiz I um
paiz que já perderão, aonde pelo facto d'aqui fica
rem estão considerados como unidos ao partido que
aquelle paiz chama rehelde !

Dizer que uma conducta suspeita basta para au
torisar o privar-se o cidadão dos seus direitos de
cidade, é, além do absurdo de erigir-se uma sus
peita em prova e dar-se cõmo cel·to o que é duvi
doso, introduzir-se o principio o mais perigoso na
sociedade, e firmar debaixo do pretexto de salvacão
publica o mais terrivel despotismo; e se a salva~o
publica pede hoje que por aquella só causa seJão
mandados sahir os naturaes de Portugal, eu temo,
e tenho justas razões para temer, que amanhã a
mesma razão se allegue para ae fazerem sahir, como
não cidadãos, os mesmos naturaes do imperio ?

E quaes são as garantias que se dão ao c!dadão?
Nenhumas. '

Quaes as testemunhas? Poderá o cidadão contra
ria-las? Qual a responsabilidade do ministro? Nada
disto se vê.

Dar esta autoridade ao governo, é fazer depender
dos caprichos de um ministro os mais sagrados di
reitos do homem; fazer vacilante a sua sorte nas
mãos de um inimigo que vil e atraiçoadamente o irã
falsamente denunciar; e então teremos todo o ge
nero de baixezas, e a porta aberta ás intrigas. Sobre
isto, assim como sobre a reflexão antecedente, nada
mais direi, porque jã assaz se tem dito; porém para
fazer mais clara esta idéa, e tornar mais sensivel
o absurdo que se pretende, passarei a desenvolver
as idéas seguintes:
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As leis naturaes, regulando todas as acçõe~ dos

homens, e acompanhando-os em todos os penodos
da sua vida, não são todavia. como desgraçada
mente nos mostra a experiencia, sufficientes para os
conter nos seus deveres; e mesmo reunidos os ho
mens em sociedade, adquirindo novas obrigações, e
dando origem a muitos Retos que são filhos seus, ou
ellas não prescrevem regras que regulem estes aetos,
por isso que dependendo elles da sUl!: l~~ vontade,
desta só dependem as regras que os dIrlJao. ou pres
crevendo-as sómemte em geral, faz-se mister para
seu inteiro etreito que sejào determinadas. E' por
isso que em seu soccorro vêm as leis civis, as quaes
dando nova força ãquellas leis, ou explicando-as,
ou determinando-as nos casos e regras geraes. es
tabelecem a harmonia e concerto nas acções dos
homens, que de outro modo se não poderia conse
guir; desta natureza sã01 por exe~p!o, as leis da
menoridade dos filhos, e aas prescnpçoes.

Ainda não bem segura em seus raciocinios a razão
dos menores, não versados em os negocios da vida
humana, a razão dicta que não devem ser deixados
a si mesmos ;' que a administração de seus bens não
lhes deve ser confiada; que as suas faculdades, em
fim, precisão de um director, e que por isso devem
estar debaixo da direcçào de alguem.

Logo, porém, que uma ma~or idade l~es.dá 11 expe
riencia necessarla, e um VIgor de raClOcmar capaz
de se regerem por si, a mesma razão dicta que, dis
pensados então da sujeição a um director em que a
mesma natureza os tinha collocado, tomem admi
nistração de suas pessoas e seus bens, e faÇào um
uso livre de suas faculdades. Porém com quanto a
razão mostre que ha uma idade em que se deve
entrar em ple.Ilo u~o de ~eus dire.itos., ~na todavia
não a marca; Isto e propno dits leIS CIVl'S.

O legislador consultando o desenvolvimento das
faculdades physicas e moraes do homem, e olhando
para o que ordinariamente succede, fixa esta idéa,
e esta uma vez marcada, qualquer que seja o estado
de capacidade do menor, é este considerado como
apto para se reger.

O mesmo com as prescipções: estabelecida e re
conhecida em direito á propriedade, e estabelecidos.
os differentes modos de adquirir, a sua seguranca
pede que uma vez que ~e e~ercem os direjtos de dô
minio por alguns annos, nao se deve maIS ser delIes
esbulhado; ainda que se possão allegar provas de
inteira convicção, a paz e socego d~s íamilias, as
perdas das fortunas que trazem comslgo as d.eman
aas, a segurança do. direito de prop~edade exigem
que o possuidor contmue no goso paCifico da cousa;
porém a r~ão nã~' m~r~a este numero de annos,
isto é propno das le1S C1V1S.

Uma' vez marcado aquelle numero, não é licito
questionar; o direito de propriedade, vacilante até
decorrerem aquelles annos, passa a ter toda a esta-
bilidade. .

De tudo isto conclúo que estabelecendo as leIS
naturaes muitas regras em geral, ãs leis civis toca
fixar a sua determinacão.

Ora appliquemos estes principios :
Dissolvido o pacto social, passa-se a estabelecer

uma nova f6rma de governo; e aqueDes que conti
nuão a residir no mesmo territorio, sem opposição,
entende-se que querem annuir a ella; entretanto
como póde succeder que lhes não agrade o novo

_ pacto que se acaba de formar, pede a razão que se
marque '\lIDa época, passada a qual se entenda que

se tem adherido-ã nova ordem de cousaS; isto porém
é da competencia das leis civis. , __ ,

O goso dos direitos, o cumprimento das obriga
ções e a não opposição, dão bem a ver llUe se quer
fazer parte da nova sociedade; mas é necessario
marcar o tempo em que aquelles factos se possão
allegar: ora isto é o que nós vemos na lei de S. 1\1.
o Imperador, pela qual se concedem alguns mezes
para se retirarem aquelIes que não quizerem ser ci
aadãos no Brazil.

.Aqui ~emos I?ois !lue a re~rá geral de direit~ pu
blico uDlversal Já fOI determmada pelo nosso dueito
particular; e por isso, aquelIes que depois daquelle
temIlo ali marcado se deixarão ficar no BrazH, são
cidadãos brazileiros, mesmo pelo nosso direito.

Considera-los portanto como não cidadãos, ou au
torisar o governo para os fazer sabir, sendo elles
cidadãos, sem os meios legaes que servem de ga
rantia, é, além de absurdo em direito, faltar a todas
as garantias que a sociedade tem promettido.

A lei que estabelece um tempo certo para sabirem
os que não quizerem gozar dos direitos de cidadão
brazileiro, é uma promessa que se faz em nome da
nacão de considerar como laes aos que ficarem; te-los
agôra em outra consideração, é faItar ao que se pro
metteu.

E considera-los como.cidadãos, porém obrar com
elles como se não fossem, é negar as garantias que
a sociedade concede aos que estão no seu seio; o
que é a maior e mais revoltante de todas as injus
tiças.

Portanto, se como tenho provado, os naturaes
de Portugal residentes no Brazil, são cidadãos bra
zileiros, elIes não pódem ser privados deste direito
senão por crime, e por uma sentença que o declare;
e por isso é claro que não se póde fazer differença
entre elles, conservando-se este direito a uns, e ne
gando-o a outros; e deste modo tenho resolvido a
terceira questão.

Reunindo agora as differentes partes do meu dis
curso, digo que se os naturaes de Portugal residen
tes no Brazil no tempo da declaração da sua inda
pendencia, e que se deixarão ficar, são cidadãos
brazileiros; o que mostrei, não só por direito pu
blico universal, senão tambem pelo nosso direito
publico particular, se elles estão em exercicio de
todos os direitos, e se não ha uma razào que possa
autorisar o poder arbitrario, que se pretende dar
ao governo, de fazer sahir para fóra da sociedade
como não cidadãos, aos que o são: e se o projecto
em questão, se funda ou na hypothese de não serem
cidadãos, ou na hypothese de se póder conceder ao
governo um poder tão perigoso como injusto, con
clúo que o projecto é inutil e injusto, e que por isso
deve ser regeitado.

Se alguns destes têm violado o paclo social a que
se ligarão, sejão pelas leis condemnados; aquelIa
mesma que concedeu o praso para se retirarem, de
clara as penas a que ficão sujeitos.os que tentarem
contra a sociedade; por essas leis, pois, sejào pu
nidos. São cidadãos, a elIas estão obrigados; mas
não se allegue a salvação publica, a qual.nunca póde
justificar um tão grande attentado contra os mais
preciosos direitos do homem; e nem vejo mesmo o
perigo que tanto se antolha a alguns honrados
membros.

Emquanto á segunda parte, segundo a divisão
que fiz, direi muito pouco, porque jã assaz se tem
&to. •

Esta tem por objecto _os estrangeiros, incluidos
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nestes 05.portuguezes que vierem para o Brazil; inut~l, porque j~ tinhamos sobre o seu objecto as
e diz .que não .sejão admittidos a lugares de honra precIsas deteI:mlD~ções; não sei que com isto se
e interesse ·sem que obtenhão cart.a de naturalisa-: prove i1 sua mutIhdilde, porque essas medidas de
cão, denendendo esta de residencia de sete annos. que' se faUa forão meramente temporarias; nem
• Nada-mais inutil do que isto: em parte jã se acha preenchem os fins que teve em vista o autor do pro
isto Das leis actuaes, e POI" isso inutil; em parte jecto. Examinemo-las.
excluiriamos do nosso serviço a tantos estrangeiros O.decrc~o d~ 1.8 de S.et~mbro do anno passado não
que hoje servem na nossa marinha, e que tanro tem chamou cIdada?s brazllell'OS aos portugutzes rcsi
aproveitado ao Brazil, e por isso impolitico; em parte dentes no BrazIl ; marcou prazos para se retirarem
seria isto suppór que nós não teriamos constituição os que não quizesselll adhl!rir á causa do Brazil, de
antes de sete annos. clarando que se algum dos que ficassrm ou dos que

'Sobre cada um desses artigos já assaz Se lem dito, se resolvessem a sahir, alacasse o s)"slema estabde-
e eu nada tenho que accrescentar. cido seria castigado Com todo o ligor das leis.

o De tudo que tenho dit9, conclúo que O' projecto E.u respeito muilo o nome do Imperador e o do
não deve passar á segunda discussão: elle é inutil, ministro que rt>fcrcndou o derreto, mas sempre direi
é·injusto, é impolitico. que era bem desnecessaria (,sta declaração, pois lodo

Tenho pois exposto as minhas idéas sobre esta ma- o homem que alaca <\S leis do paiz eU! qu~ reside é
teria; a assembléa decidirá o que melhor entender. punido; para isto não se precisava daq llrIle decreto.
Entretanto desejo que o publico seja bem inSll'Uido o ~iz tamben~ que todo o portuguez europcu ou bra
das razões que me moverão a opinar dest.e Iúodo; e zIlelf\) que e~tlVer promplo a defcndl'r il causa do
estimaria mui~o qlle os tachigraphos apanhassem Brazil deve trazer a flOr verde dentro do angulu de
hoje o meu discurso, para que a todos seja bem Ouro com a legenda - independrnrin ou morte; 
conheddo o meu modo de pensar. mas não declara que por isso fic(w cidadiws lJI'azi-

O SR. AN1)RAD~ l\lACHADO. - Sr. presidente, se leiros; e com e1feito se se julg;1 qUl' se estendeu o
aeaso me deixasse levar dos desejos de ganhar pü- direilo d,' cidi\dãos a lodos os portngllezes s,j por
pularioade, que não quero conseguir por sacrificios usarcm ua flUI" verde, digo que nilO sri onde IflO ba
da minha consciencia, convencido demais, como rato se vendão os fúros de cidadão.
estou, de que serã inutil quanto se disser a favor O decreto de 14 d~ Janeiro tambem não di~ ex
de um projecto, proscripto desde a sua nascença. pl"essamenle que dá os direitos lIe ridadào brazilciro
talvez deixaria de cançar .esla as.::embléa rom a ex- ao.:: portllguczes que satisfizerem ás t"undicões neUe
pressão do que penso; lllas escolhido pela nação apont.adas para os qile vierem eSlahelecer':se .neste
para promover o sêu bem com todas as minhas for- paiz; é verdade que indirectamente se púde enten
cas, não a serviria como devo, se calasse o que der que os residentes antes do decret.o sào cidadãos
sinto sobre os perigos a que a vejo exposta. Direi brazileiros; mas não é assim que eslas cOUSas se
pois francamente o que entendo. . fazem; nào é assim que se legisla competentemente

Confesso, apezar do muito respeito que tenho ao sobre esta materia.
illustre autor do projecto, que o nào acho bem re- Emende-se pois este defeito; e a esse fim eonsi
digido, e que até nenhum dos seus artigos adoptaria dero pn:ciso o projecto, como reforma desses editos
na fúrma em que estão concebidos; mas como o e deçretos, para se conceder cathegoricamenle os

.principio em que ~e f~nde~ para _vota~" que d~vja direitos de cidadão aos portuguezes que abraçárãu
passar á .segunda dlscllssao, aI.nda n~o ~ol.destl"Uldo, a nossa causa. Mas j1Í se chamou aqui a iSlo injus

. comtudo quanto tenho oundo, .contllluo.. a votar tiça, dizendo-se que e~ses direitos elIes os possuem
do mesmo modo, para que depOIS se COrrIja o que pelo faclo da residencla. .
fôr corregi"el. . . Confesso que não sou dessa opinião, e que não

Eu sei, Sr. preSIdente, que este· proJecto tem admitto os principios de direito publico apontados,
'sido combatido, por tendente a excitar a rivalidade e que, em verdade, não são os adoplados pelasOlltras
a que se tetU chamado f?lha da ignorancia e proprio nacões.
de almas mesquinhas: 'mas eu quizera que alguns Não ha nenhuma que conceda por lào pouco o
Srs. deputados que fallárão a este respeito tivessem direito de cidadão a um estrangeiro; as mais libe
em lembranca que o cidadão de Genebra dizia: - raes comO já disse marcão pelo menos um cert.o teltl
que quemaniava o mundo todo, era para se dispen- po para se adquirir aquella qualiclade.
sal' de amar pessoa alguma em particular, e que o A' vista disto não sei como pelo simples facto da
amor que se estendia ao mundo inteiro ficava em residencia se possa ser cidadão; é preciso que a so-

. 'palavras - ; quizel'a que se lembrassem que nessa ciedade o queira, e o admitta:
rivalidade entra o anwr da patria como elemento es- Mas disserão alguns Srs. deputados que estes prin
sendal, e que ainda que .seja: muitas_vezes filha ~a cipios não tinhão applicação no caso presente, por
ignorancia, como sem rlvahdade nao ha patno- que os portuguezes não erãp estrangeiros, erão ci- .
tismo, esse nobre sentimento que nos faz .empre- dadãos .qne comnosco pertencião a um corpo social,
hender tão grandes cousas, deyemos perdoar-lhe a e que nãopodião perder os direitos que possuião .
.mesquinhez da origem, pela nobreza a que nos eleva., . Eu farei uma uuica. distincção; os que comnosco

Não yamos pois destruir de todo essa rivalidade' trabalharão a bem da nossa causa, são cidadãos bra
<Jue hade susl.l::lntar a nossa independencia. Sei que zilelr6s, ninguem lhes disputa .esse direito; direi
e preciso ter contemplação com os tempos;. rnaseu mais, os que não se oppuserão lambem os considero
-não.vejo~que·por este lado ~ereça o proJecto·sel'· cidadãos·; osque.não estão.em Iloenhumdestesdous
repre&entadocom côres tão odIosas. . caso.s, não são cidadàós .brazileiros. . .
'., Não deixarei de confessar qúe. o 2° artigo é escuro . :Eu julgo estadistincção muito llecess.aria, p().~que
e' o terceiro impraticavel; mas. ta~bemnão póde os portuguezes (falIo em geral, não qUE)roque. se ca-:
negai-:-se qué redigidopordiyerso·modo, não será,' lumniem aI> minhas e:xpressões) não pódelll ser af
como se tem Ibio, nem inutil,neminjusto. !ectosá ~usa:·.doBrazil, conheço que alguns bene-

Disse um illustre deputado que o projecto era meritos que forão dos primeiros a trabalhar para a
31
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nossa. independencia, resistindo á tentação do amor
da: patria ; mas o grande numero delles vão com o
nosso :>ystema porque os seus interesses a~im o
exigem.

Além disto todos os dias se multiplicão os pas
quins, e apparecem proclamações comidando as
tropas o pegar em armas•.. , sei que são obras dos
portuguezes incapazes de conhecer o que é justo,
porque os outros sabem avaliar o nosso brio, e sl/.bem
que um povo brioso não póde ser senão nação livre.

Ha pois grande differença entre os port.uguezes
'residentes no Brazil: não pódem ser todos medidos
pela mesma bitola: e se o fizessemos praticariamos
um neto de immensá generosidade, e a meu vêr pe
rigoso, e grandemente perigoso. Por estes principios
julgava pre~isas algumas providencias, e nesta vista
adoptei em globo o projecto.

~ão approm porém os seus artigos, pelo que já
mostrei em outra scs~ão; e por isso me lembro üe
otrerecer as seguintes emendas, pedindo que sejão
tomadas em consideração, no caso de passar o pro
jecto á segunda di~cussão.

SEssl0 E~I 25 DE JUNHO DE 1823

d~ h~nra, cl?nfiança e proveito; e igualmente os que
VIerao depoIs da declaração 'da independencia.

({ Art., 8.o Os qu~ forem admíttidos pelo'governo,
c~~o utelS ao Impeno, ficaráõ sujeitos ámesmaínha
bllidade, salvo se a assembléa o dispensar.

({_A~. 9.° Es~a dispensa porém se não estenderá
sen~~ a occup.aça? do emprego, e nunc.a á partici-
paçao dos maiS direitos de cidade. .

« Art. lO. Os decretos de 18 de Setembro de 1822
e de 14 de Janeiro d_esle anno, são re,-ogados na
parte, em que se oppoe ao presente decreto. Paco
da as~mb~éa, 23 d~ J~nho de 18"23. -O deputado
AntolHo (a·r[os Rtbetro de Alldrada J/achado e
Sika. ))

Os Sas. WaXEIRO DF. C.\MPOS E ARAUJO I.nu. fi
zerão algumas breves reflexões, unicamente dirigi
d~s a fixar co~ claresa as idéas que tinhão expen
dldo em sens dlscursos, e que. parecião de algUm
modo alteradas na resposta que acabava de dar-lhes
o Sr. Andrada ~Iachado.

O Sa: ~](jNIZ ~AVARES:""':'"Sr. presidente, peço só
a permlssao de dizer duas palavras. Observo qu,e al
guns dos Srs. deputados se escandaJisarão ... (A'
ordem á ordem,. ) .

cc .\0 l.0 artigo: Todos os porlugnezes residen- O 51.\. ALENCAR':- Não senhor, não estamoses-
,tes no Brazil ao tempo da declaração da sua indt>pen- candahsados. .
dencia. que não derão mostras de illimisade á nossa O SR. PRESIDE:'iTE: - Basta meus senhores, já se
sagrada ('ausa, e á pessoa de S. ~1. I. são cidadãos Icru falIado fóra da ordem; agora pergunto:
brazilienses. , 1.0 A materia está sufficientemente discutida e

« Ao arl. 2.°: A'luellos porém, que se mostrarão
inimigos dajndependencia; não são cidadãos bra- portanto terminada a primeira discussão ?-Deci-
.lienses, e continuando sua conducta a ser adversa ao diu-se que sim. ,
actual systéma, fic..1. o governo autori..--ado para, no 2.° O project.!> passa á segllnda discussão ?-Re-
espaco de tres nlt'zes, os fazer partir para o seu paiz, solveu-se_que nao; e ficou portanto regeitado.,
ou pâra qualquer outro, ql1l3 elles escolhão, com Por 1130 haver parecer algum de commissão pas-

. d I" '. sou-se á terceÍ1:a par.te da ordem do dia que era o
tanto que salão os Imites dO·ImperIo. projecto da cOlllmissáo de constitüicão sdbre a: f6rma

« Art. 3.°: Os que vierão depois do deéreto de 14 da promulgacão das leis. •
de Janeiro deste anno, apezar de terem dado as fianças • ,
exigidas, ticão igualmente sujeitos a ser transporta- O Sa._ A~DRAD.\ MACHADO :-Por bem da ordem,
dos, como os primeiros, quando o governo assente á ~eço a \', Ex. que-para não gastarmos tempoinu·
vista de presumpção legal, que elles são perigosos ~Ilmente, ,se pergl}-nte se~pre que houver algum prú
ao socegado Brazil. Jecto, se e materIa de discussão, na f6rma do regi-

mento.« Ar. 4.°: Os que vierem daqui em diante não
serão admiltidos neste imperio durante a guerra.. O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CA»POS leu o pro
Póde porém o governo debaixo da sua responsabili- Jecto, que fôra apresentado na sessão de 12 do cor
dade <ldmittir a um, ou outro individuo, tenho em rente.
vista o bem do Imperio, e a utilidade, que p6de . O SR. PRESIDESTE pe~gl1~tou se a materia do pro-'
causar a sua acquisição.' Jecto era das urgentes e mdIspensaveis; e vencendo-'

« Art. 5.°: Para execução dos antecedentes ar- se que sim,elltrou em discussão·.
tigos, todos os pertuguezes residentes no Brazil par- O SR. PEREIRA DA CUNHA: -O projecto de de
ticiparáõ á camara da villa-ou cidade, em que resi- creto. el~~ questão, organizado na commissãoüe

:direm. o seu nome, naluralidade;idade, occupação constItmçao (aq~e e~ não fui'~resente) deve ser
protestando a sua adhesão anterior, e actual ao sys- tratad? c?m a ma~or clrcumspec~o por·ser este um'
'tema do Imperio; e quando dentro de um .mez não dos prJD~Ip~OS artlgos q';1e' a costlLuição deve firmar.
tenha a camara denrincra alguma da autondade 'ad- Para então.e que se deVia reservar esta discussão
ministrativa, qneinvalide o prote~to,paTao que lhe p.ois ainda que' houvesse de antic~par-se apllblica~
será feita igual participação pelo declarante, tlcaráõ çao de algum 'decreto, todavia'senil. sulliciente o me
reconhecidos cidadãos. e no gozo-de todos os direitos thodo actua:Imente estabelecido :pàra seguir-se por
dvise politicos, que ''como a cidadãos brazilienses agora, até,!ue a constituicão'definitivarnente o de-
lhes devão competir~' liberasse.' " .
, « Art. 6.°: Soe 'porém apparecerna eamara de.. A questão entretanto seria talvez' sobrca forma"-

nuncia 'da autciridadê' administract.iva respectiva lida~ecom que se devião remetter ao podérexecutivo
·contra o protestei~ adhesão: a' mesma 'camara com as lelsapprovadas por· esta assembléa para serem.
o seu accessor decidirá, depois de ouvido o:accusado promulgadas, isto é, se deViãoser'remettidas (jffi
:se. élIe está'·no caso do 'primeiro'ou do segundo ar- cialmenteao minist!o,da:'Tepa!tíçã() respectiva;' ou
tigodeste projecto. ' . ' . . ". . ' ' se por uma ~eputaça!> de sete, ,mellibrosditigida a

cc Ao art. 30, artigo'''': Todos· OS portnguezes que S. M. 1., .assIm:pela 'Im'p6rtan?ia '~q negocio; como
não forémreconhecidos cidadãos:braziliens~sna f6r-, em respeIto, e reverencia: ,devlda ,·a .;pessoa d6" Im-
'fila dos arts. 1" e5°náo p6deni occuparlugaralgum perador. .
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- Em tal caS(} ~ parecer conveniente dar a este que estas reflexões só tem lu!!aI' na 2.· discussão e
respeito a direção a que este_decreto se p~opõe, será não nesta em que se debate"unicamente a· con;e
indispensaTel ou que se omitta a disposição do § 3". niencia do projecto: mas como fallou fóra da ordem
ou que seja emendada a sua enunciação; porque _sou obrigado a responder tambem róra da ordem:
declarar que as leis feitas nesta assembléa como Sr. presidente, a necessidade de obedecer á lei
constituinte, sejão publicadas sem pn-ceder sancção, tambem constitue vontade racional e justa; quando
como.estabelece este paragrapho, seria o mesmo a lei d~reta que não é precisa a sancção, o Impa
que dizer que fossem executadas sem alguma con- rador diz- Quero - porque a lei manda. A toda a
firmação, tomada esta palavra no seu sentido geral; vontade precede um motivo; e neste caso o Impe
ou queellas não sejão acompanhadas da commina- rador Quer e o Imperador ~landa, porque nin~em
ção comqlle devem ser. ameaçados ~s seus infracto- é dispensado de obedecer ás leis geraes.... lJirei
res, a que osp~blicistas chamão em sentido restric- mesmo á face do'- mundo inteiro que seria nova
to, sancção penal, que faz uma parte essencial da lei, a necessidade da sancção do monarcha para ha.er
e sem a qual fica sendo "\"ã sua dispo_sição : por taes constituição; era o mesmo que dizer que elIe dava a
moti.os me parece que ou se deve omittir este pa- constituição á nação; mas a nação qisse-nos-ide
ragrapho, ou elle se deve emendar, para que não fazer o pacto social; mas reparai que os poderes já
sejamos increpados de pouca exactidão e mesmo de estão divididos, que o executivo está confiado a um
erros commettidos na augusta tarefa de legislar que individuo que é o chefe hereditario; e que a reli
está a nosso cargo. gião ha de ser conservada.-Ora se nós faltarmos a

O SR. RIBEIRO DE AN~R.-\D.-\ : - Este projecto tem alguma destas condições, a naçã~ de.sapprovará ~
por fim dar a formula da publicação dos decretos ou nossa obra, e o Imperador com jUS~IÇ~ a.ppelIara
leis da assembléa; mas inseriu-se nelIe um artigo para o voto geral,.quando atacarm?", dIreItos que
privativo da constituiçãO, que é a sancção do m<n l/~e competem_; p~relll.nunca que~er~l_que elle possa
narcha' e por ella se acha em contradiccão com o d~zer-nos- na? ac_ceIlo. a c~nslltllH;ao po!que me
art. 4.0: • !lao. agrada; vos nao S?IS maI~ q.ue uns meros pro-

No art. 3.0 diz-se que os decretos da presente jectlstas.- Cumpre pOIS exp.rlllllr-n~s sempre C?Dl
assemblça serão promulgadossem preceder sancção; t~d.a a clareza; e eu morrereI damando pelos ~fln..
e no 4.0 estabelece-se a rórma-Nús queremos e or- ClplOS q~e me parecem de eterna vt~rdade, amda
denamos - Se o monarcha não tem sanceão, corno que possao desa~radar. . . .
no promulgar a lei ha de dizer que quer e ordena .Ag~ra a ques~ao que se de-yw SUSCItar ser~a s~ esta
o que na lei se determina? Estas palavras fazem leI pode ou ~ao ser conslder~da cons!lt~cJOnal
entender que o monarcha sanccionou, e comtudo na parte .da dIspensa da sanc~ao·; eu dIreI que a
elle n- o telJ}. sanccã.o!;. . s~a doutn~a ~sta de till mo~o hlfada c?m as mate-

a . .•.. ..' '. nas constltuClonaes, que nao pode dClxar de estar
Isto podera taL~ez ser."Ir par~ IlI~dlr o. pllbhco., na mesma regra ... a respeito da sancção. Qua"nto

mas eu nunca aJudareI taes .111u~oes. DIz-se maiS á contradiccão entre os dousartigos torno a dizer
que es~ assem~lea é e;<-trao~~m~r!a, eque sendo as eu não a déscubro; quando o chefe da nação diz
suas le.ls anter~ores a con.htmçao, nao deve ter que quer; é porque elle sen.pre deve querer. o bem
nelIas mgerenCla o. mOJlarc~a, ~ern que venha de- da narão; e então manda como executor; ordena
_pois a ~el-a por artlgo.c<?~S~ltuclOnal.. . na parte que lhe compete, respeitando a lei. Julgo

Eu nao sou d~sta.opl!llao, ~e a ass~m~~ea tem dl- pois que o projecto deve passar e conservar-se o
reito de fazer .lel~ anterIores a. constltUlçao, o mo- ·art. 3.0.
narcha tem direIto de as sancclOnar.. ~ . . >

Já disse nesta assembléa; e torno a repetll-o, eu O S~. CAR:'iElRO D.\ C~l'\HA pret~ndeu mostrar a
não considero livre uma nação pela simples divisão nec~ssldade da suspensao de al.,lIns termos do
dos poderes; estou persuadido que a base principal projecto.
da liberdade é a harmoni<l, é uma tal ou qual inge- O SR. ALENCAR: - Agora não se trata da boa ou
reneia de um em outro poder, e esta deve conceder- má redaccão do projecto; mas simplesmente se den'
se ao 1Il0narcha nas lei~ an~eriores á constituição O;U não passar á 2.a discussão. Será bom que não
assim como o poder l~gIslatlvo a tem nesta l.nesllla gastemos tempo fallando fóra da ordem.
épocá no poder executIVO, .quando este se desllsa dos· O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE: - O presente pro
s~us d~veres. ... " jecto é talvez, ~quelle qne m~s tem excitado a. ~eral
.:Se mnguem nega ~ste dIreIto a. assemblea p~ra aLtencão eUe lDvolve materla sobre que antIClpa

pôrtermo ás_aberraçoes do executIvo,. qual sera,o damente se tem fallapo em varios periodicos ; onde
mo~ivo.de nao te_r este tambe~ autOrIdade ~e por a opini~o contraria á dos illu~tres ~ut?res do pro
termo as aberr~çoes da assemblea ? . • • .. jecto: e a que tem grassado; e do dIreIto de sanc-

'Não se me dI~a .q~e é:por s~r extra?rdmana. ~. cioIiar que eu fallo : diz o projecto que os deç,retos
anterior á· eonstitmçao; I?ar~ mlm- é méUS uma razao da presente assemblé~ serã? promulgados.se~ pr~
para lhe conceder esse dIreIto, porque. de todas_as ceder sancção : convem pOIS para verdadClra'mtelli
assembléas nenhu.ma ~a -qtl~ .tenha maIS flberraçoes gencia da materia, que examiIiemos o que é sancção.
do que a extra·ordmana, e ajusto que. haja quem as Um dos sabios da constituição france~a, Malouet,
repriril~. Voto portanto que se supprIma o art.3() a de~ne (a meu vêr. ~uijudiciosamente,. ai~aa que
do proJecto.. · . : . -. . . . não e esta a defimçao das escolas antlgas)-um

O SR~ A'NDRAD.-\MACHi\.OO :.:....Eu sou de opinião aeto de. soberania pelo qual a ~ei é ~ expressão
contraria; os meus principi~s são inteiramente op- aut!ten~Ica d_e que- taeso~ taes:dehberaçoes~o corpo

ostos aos· doillustre preopmante. . -_ legislativo· sao a.verdade:lra:V?ntade .da- naçao. .
P :Disse em·primeiro lugar que ll1ãopodia admittir os Ora, reconheCIdo o'prmCl1~lO lIe que a soberama
. rtnos.~.queremos e manda~os, - depois de se e~- res!de- es;;en~ialJ.nentena~aç~o, de:quem o po~erdc .

:beleeer: no' terceiro artigo, a -promulgação das leIS legislar e prIvatiVO, n~da e tão ~acIl como ·en.en.de~
sem sancção; ora o nobre dep'ltado devia reparar que, fazendo a sancÇ<a.o parte mtegrante da leI, e
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I'AR.\ FRAXCISCO FERREIR.\ B.\RRETO

Sessão em 28 de Junho de f.823

PRESlDEXCIA DO SR. ,L"iDRADA E SILVA

RESOLUÇÕES DA. ASSEMBLÉA

'c A assembléa geral constituinte e legislativa do
lmperia do Brazil, attendendo ao justo motivo de
falIa de saude que V. S. alIega para ser dispensado
por 15 dias de comparecer neste congresso, e tomar
parte nos seus trabalhos; manda participar a V. S.
que lhe concede a licença de que precisa pelo refe
rido tempo de 15 dias. .

(( Deus guarde a V. S. Paço da assembléa, em
25 de Junho de 1823. - José Joaquim Carneiro de
Campos. »

Reunidos os 51'S. deputados pelas- 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão'-se presentes
56, faltando por doentes os Srs. Rodriaues Velloso,
Gama, Ribeiro de Rezende, Ferreira .l:Sarreto, Ro
cha, c Silveira Mendonça.

O SR. PRESIDExTEdeclarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.· .

O SR. MUNiZ TAvAREs mandou <1. mesã wa::se:in
serir na acta a seguinte declaração devoto, assi
gnada por mais tres Srs. deputados: ... ,. .... "

(( Declaro que na sessão de hontem fUl de voto
que o projecto respectivamente .aos portuguezes
passasse á 2·.a diseussão. Paçodaassemb~éa, 26.de
Junho de 1823.-Fran-cisco Jfuniz Tava"es-:", O
deputado Costa Aguiar - Anton.io Carlos·.R~beiro
de A1ldl'ada JlIachado-lI/artim- FranQisco R,ibeiro
de And1'ada, );.''-';'.:

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE C.\~lPos.leu o se
guinle oflieio do ministro.de Es.tado dos.negó,gio!!. da'
guerra: .. . ,. : i "'" I:, ..:

« Illm. e Exm. Sr.·..,.., Tendo levado;ao.conheci';"
mento de S~ M.o Imperador. o: 9ílicio de V.·Ex..,pa
tado de 18 do oorr-ente: mez, em que,...qa .p(lf~:.da.

assembléa geralconstituinte e legislativa. do iniperí9
do Brazil, requer OS papeis e informações ~ respeito

tambem uma prerogativa da soberania da nação; é porque me parece que quem de,e assignar é o se
um poder propriamente seu: mas é tambem facil de cretario que registra a acta.
entender que não podendo esta autoridade ser exer- ·Depois de curto· debate ap{lrovou-se o artigo na
citada pela nacão mesma, necessariamente ba de ser fórma indicada pelo Sr. CarneIrO de Campos.
del~oada, do mesmo .modo que é a faculdade de le- « Art. 69. A todo o cidadão é licito representar
gislar. . por meio do presidente da assembléa o que julgar

Nas monarchias constitucionaes achando-se divi- proveitoso á nação. »
didos todos os poderes politicos, ha comtudo uma di- O. SR. M.\L\; - Esta disposicão é mui vantajosa;
gnidade eminente, cujas funeções e poderes estão de mas eu quizera ampliai-a mais, 'determinando-seque
tal maneira constituidos, que aquelle, que delIa taes representacões possão ser feitas- por meio do
é reyestido não tendo os cuidados e as ambições presidente da a~sembléa, secretarios, ou outro qual
ordinarias nos outros homens, não p6de achar au- quer deputado. - Foi approvado com a emmenda
gmento na sua fortuna particular, senão na felici- proposta pelo Sr. Maia. . ,
dade !reral. E' evidente ser tambem da utilidade
geral que a nação encarr~gue e exija dessa. digni- O SR. PRESIDE~"TE declarou que não proseguiaa
dade eminente (que conSideramos estar aC1ma de discussão per estar chegada a hora: e nomeou para
todos os interesses particulares) toda a. garantia membros interinos da commissão de legislação os
relativamente aos actos do poder legislativo: os Srs. Fernandes Pinheiro. Gondim e Pacheco Silva.
mandatarios da nacão, em quem ella confia o poder Depois assignou para ordem do dia: 1.0, o projecto
de deliberar sobrá os interesses communs, sendo sobre a promulgacão das leis: 2.°, artigos do regi-

mento; 3.°, segundas leituras de propostas.
autorisado momentaneamente para tão augustas Le,antou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - José
funccões com difficuldade podem despir-se de todos. " .
os in'teresses e de todas as -paixões pa1·ticulares; e Rtcardo da Co~ta Agutar de Andrada, secretariO.
assim, podendo abusar em grave prejuizo da nação, •
nada é mais natural do qne encarregar a fiscalisação
e exame a respeito de seus procedimentos á su-

. prema autoridade, á essa dignidade eminente, que o
voto geral da nação tem escol~ido e destinado para
vio-iar sobre a felicidade publica.

'Portanto é visto á todas as luzes que o chefe da
nacão é o guarda nato da feliciaade geral; é uquelle
a quem pert~nce vigiar sobre todos os outros pode
res: a elIe pertence pois ver se os actos do poder le
gi~lativo ~ão,. ou não ~ confo~mes a vontade ~a
nacão: a isto e que se diZ sanCClOnar. Mas como e,
e quando lhe compete este poder? .

lncontrastavelmente quando, e pela manerra que
a lei fundamental lhe marca: logo antes dessa lei
fundamental estar organisada, antes de estar deter
minado o modo porque a dignidade eminente ha de
exercer as suas funccões nas relacões marcadas, como
as exercerá elIe '? De nenhum modo.· •

E a quem pertencerá pois esse poder? a nenhuma
outra autoridade senão aos representantes da nação,
que tem dena recebido todo o poder para fo:-mar a
constituicão do estado.

Está põis visto que quando o projecto diz que os
decretos da presente assembléaserão pr?m.ul$a~os
sem preceder sancção, expressa um prmciplO lD
contrastavel de direito, entendendo-se, como se
deve entender, que falla das leis constitucionaes, e
~rganicas: e neste sentido appr~vo o pr~ject~, e
4igo que é de toda a necessidade discutir-se
quanto antes.

O SR. PRESlDENTE:-Se nínguem mais quer falIar.
proponho se es~á concluida aLa. d.iscussão, ~ se o
projecto passa a segunda ?-:-DecidlO-se que Sim..

Como não era ainda chegada a hora, passou-se á
discussão do regimento da assembléa no artigo se-
gttinte :. ..

« Art. 68. Tudo o. que se transcrever no registro
das ~ropostas será ~uthenticadocom o apl!éllido do
secretario, que responderá pela sua exacçao. ». .

'ó SR.· CAR.;EIRO DEililllPOS: - .Como já houve
a:iteracão nos artigos relativos aos secretarios, julgo
conveniente maior-clareza neste, dizendo-se -pri
meiro· secretario- em lugar de - secretario-como
se lê no ·artigo.

O SR. ARAUJO LIMA: - Não approvo a declaração
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da prisão do capitão José de Vasconcellos Bandeira va~_de 17~, mas sim dos executados, á quem se
de Lemos, e outros officiaes, que vierão presos do haVIao de tl~ 4, 6, e.8 por cento, á proporção dos
Sul, afim de poder a assembléa deliberar sobre o annos decorndos depoIs da época do vencimento de
requerimento dos mesmos, recebi ordeIl1 de S. M. I. seus contractos: e não é nada, no espaco de deze
para remettera V. Ex. as cópias juntas, de n.l até nove annos.e meio, .havião rendido ós taes por
n. 5, pelas quaes se conhece que estes officiaes forão c~!lto para c~a_ de cm~oenta. e cinco contos de
enviados presos da colonia do Sacramento pelo ge- reIS. Tanto tmhao pago os mlserawis executados
neral barão da Laguna, ao governo provisorio da de I!lais das suas obrigações, afóra diligencias de
provincia de S. Pedro do Sul, para este os remetler, ~eirinhos e custas de escri,ães rapaces, para que
como fez, para esta corte. Devo tambem iniormar nao ficasse sem applica~ão o prol"erbio: do pão
a V. Ex., para conhecimento da assembléa, que do meu compadre bom bocado ao meu afilhado.
S. M. I. mandou fazer conselho de guerra aos refe- ~las vamos ao decreto, eu o leio. (O orador lelt o
ridos officiaes, para responderem pelos crimes de decreto, e depois continnou.) Lei esta, 'como já a
gue são arguidos no omcio (Cópia n. 2) do barão da principio a caracterisei, injusta: 10 , porque por elIa
Laguna, ao qual se oíliciou em 15 de raneiro, c em se ve~_a tira~' aOS executados mais daquilIo á que
30 de 1tlaio deste anno, para remetter para aqui o se haVlao obrrgado no tempo de seus contractôs e
summario das culpas, de que faz menção no citado isto tanto pelo que toca aos que havião contract~do
omcio (Cópia n. 5.) Finalmente cumpre-me accres- an tes do citado decreto, como pelo que respeita aos
centar não só que em data de 26 de Abril se lhes que contractarão depois, porque não me consta que
mandou abonm- os seus respecti....os soldos pela thc- i jámais se declarasse semelhante clausula á alaum
souraria geral das tropas. mas que tendo os referidos I contractador, e nem que estes a acceit..1ssem"POI"
otliciaes requerido por diversas vezes os seus pas- condição de seus ditos contractos. 20 , porque se
saportes para se retirarem para Portugal, o_u outro melhante lei não distmgue entre os devedores d-)
qualquer porto estrangeiro, S. M. I. mandou inde- Iosos e os de boa fé, entre os quaes são culpados na
ferir seus requerimento~, visto que de.ião ser pri- mora. e os que neIla não tem culpa, ,;ndo a le
meiramentejulgados dos crimes de que forão accu- var-se indistinclamente a uns e outrOS mais
sados. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 23 de Ju- daquilla.i que seobrlgarã-o, e isto com prejuizo de
nho de 1823. -João Vieira de Carvalho- Sr. José terceiro, quaes os fiadores, que muitas ....ezes vem a
Joaquil'll Carneiro de Campos. » pagar o q:u~ absorverão os por cento; al~umas ....ezes

O mesmo Sr. secretario participou ter recebido com preJulzo tambem d~ fazeJ.:1.~a publIca, quando
dos mesmos presos um requerimento dirigido á as- nem? .1!ado, nem fiadore::; tem J<t com que saldar a
sembléa sobre o caso da sua prisão. sua drnda, como frequentemente acontece.

Ordenou-se que unidos estes papeis ao primeiro re- E' oppressiva por isso que, sobre pagarem os mi-
querimento dos supplicantes, já alfecto á assem~l~a, s~raveis e~ecutados aos offi.ciae~ de justiça diligen
flcassempatentes aos Srs. deputados que os qUlZes- c~as porventura mal levados, Vl.sto Como são assala-
sem examinar antes de se discutir a sua materia. nados os seus pela fa.zenda publIca, e além dessas di-

F
. . O . - d . h . ligencias muito excessivas á escrivães de má fé, por

. O SR. ROCH.-\. RANCO • -:- rgao" a mm a ~rov1D- fim ainda lhes são proseguidos os por cento, não
ela, e testemunha dos mUltos abll~os e vexaço~s q~e tenda muitas ve~es para pagar o principal.
sOf!rem seus p~vos, eu faltara ao meu deve:, "e dlf- li' finalmente absurda porque esta lei subsis
ferIsse pormalS ~empo o cham?r. a attençao desta tindo, e responsabilisando a nova junta á junta da
augusta assemblea em seu alllVlo e fav?r, com o fazenda, vale o mesmo que submette-la, e respon
qu~ devo c~rto de contar, quando fallo di:mte dos sabilisa-la a si mesma,....por isso que os membros da
paIS da: patr~a. . ." '" _ junta da.administração geral são os principaes mem-

Começarei POIS, Sr. preSIdente, pelo "rayo~o d~ bros daJunta da fazenda, do qne resulta que a nova·
ereto de 18 d.e Março de 1801, co~ q~le o mlllisterlO junta dará contas quando quizer, e como guizer,
portuguez mlmo~cou.aque~la provmCla, quando era visto que em todo tempo 3 preponderarão á 2.
no thr~~o. o despotlSOl?, antes porém que fa~le Com elfeito é i'>to mesmo o que aContece,
desta leI lDJusta, op~res~lVa e. absurda, como facl~- e se prova: lo, porque mandando o citado de
mente a recouhe~erelS, exporeI o facto que a mOll- creto que a creou, que a nova junta remetta an
vou e lhe deu orIgem. nualmente ao thesouro publico da corte um balanco

Pelo fim do anno de 1797 montava a divida activa exacto do estado e progressos da sua administracão,
da fazenda publica na minha provincia á dous mil sou informado que desde o anno de 1819 tal -ba
setecentos e sessenta e cinco contos de réis (quasi lanco se não tem apresentado no thesouro. Em 2°
sete· milhões) e constando na real presença a lenti- lugár prova-se disto que sendo creada com 5 ama
dão com ~e progredia a sua cobrança, quando nuenses a administração geral, tem por vezes es
aquella se ilevia· estranhar em grande. parte á junta tado só com 3, e isto certamente pela razão de aÍl
da fazenda pela indilferença com que em boa pre- gmentar O dividendo entre os membros interessados
sumpção ol~ava pl1!a um dos princip~es objecto~, d~ mesma administração, emqua~to os ~anuenses
que devia lDspecClOnar, pelo contràrJo conseguJU saO sobrecarregados com as escnpturaçoes, do que
de algUma sorte ser premiada, extinguindo-se pelo resulta andarem estas em atrazo, e deste atrazo a
mencionado decreto os administradores particula- falta daquelle balanço. .
res que então tinhão a gerencia e arrecadação das Prova-se finalmente disto que mandando o de
dividas dos contractos, e autorisando-se tres dos creto tirar os por cento das cobranças feitas por
membros da referida junta da fazenda para entre execuções,.é constante que na administração geral
si constituirem. uma outra junta denominada da ad- se tirão, e levão ainda .dos pagamentos esponta
ministracão geral, á cujo cargo fo§se quanto até ali neos, pela s6 razào de serem feitos depois tIos anDOS
-era .do CÜidado e inspecção dos administradores par- marcados para os mesmos por cento: entretanto
ticulares' assignando-se-lhes para isso premio, não ninguem toma contas disso e o povo da provincia
á custa d~ fazenda publica como era antes do a1- geme emmorda~ado.
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E' por todas estas razões, e para atalhar tantos
abusos e -vexações que proponho a abolição daquella
ju.nta da administração geral pela revogação do
citado decreto, que a creOIl, e a esse flmapresento
oseguinte

« As propos-Ias que fizerem os 5rs. deputados
! iJeveráõ ser reservadas para a ultima hora; se po
-rém os autores as julgarem urgentes para se lerem
antes da ordem do dia, as mandaráõ ã mesa, a
,cujo juizo toca julgar desta urgencia.-Araujo
Lima. »-Ficou para 2a leitura. .

Passou-se ã ordem do dia que era· a 2a discussão

do projecto da conunissão de constituicão sobre o
modo de promulgar as leis. .._

« Art. 1..0 De todo o projectode lei,uma vez re
duzido a decreto, e lido na assembléa,. far-se-hão
dous au~o~phos assig:nados pelo presidente e os
dous prll1?-ell'OS secrei.ariüs, vS \füaes serão apresen
tados ao Imperador por uma commissão de sete

« A assembléa geral constituinte e legislativa membros, nomeada pelo presidente. » - Passou
deste lmperio decreta:' sem discussão. .

« 1.° Fica sem vigor o decreto de 18 de Março de « Art. 2.° Uni dos autographos será remeltido,
1801, que mandou crear na provincia de Mi- depois de assignado pelo Imperador, ao archivo da
nas Geraes a junta denominada da administração assembléa, e o outro será promulgado na fórma do
geral. . artigo 4-. »-Passou sem discussão.

(I 2.0 A junta da. fazenda da mesma provincia fica _« Art. 3.° Os decretos da presente assembléa se
encarregada de quanto fazia o objecto da extincta rao promulgados sem preceder sancção. »
junta de administração geral, como parte que fica .O SR. ANDRAal !ÚCHADO :-(Não se entendeu o
sendo das suas attribuições. tachygrapho.)

II 3.° O solicitador da fazenda continuará a ser-
vir no que lhe incumbia pelo sobredito decreto? O SR. RIBEIRO DE ANDRADA, referindo-se ao que
sem outro ordenado mais que aquelle que lhe com- tinha dito na sessão anteêedente, declarou ser de
petia de antes. - voto que se supprimisse o artigo 30, não só pela 'in-

« 4:.0 A junta da fazenda conservará o numero de coherencia que havia entre a sua doutrina e a do
amanuenses, e contador, que julgar necessarios 4°, como por involver de certo modo a questão da
para o expediente do que lhe acresce em cargo pelo sancçào, que era essencialmente constitucional•.
presente decreto. Deixemos, disse o illustre deputado, deixemos

« 5.° Os amanuenses e contador vencerãõ o mesmo esta questão para quando della tratarmos na consti.
ordenado que até aqui, pago porém pela fazenda tuicão; o objecto desta lei é o formulario da pro
nacional e tbesouro da provincia.-Paço da assem- mnlgação; pois lin:litemo-nos a isto, supprimindo-se
bléa. 2-5 de Junho de 1823.-0 deputado Â11tonio da o 3° artigo. Eu o Julgo absolutamente desnecessa
Rocha Franco. » rio; todos nós estamos certos que o Imperador ha

O SR. A~DRADA MACHAl>O requereu que se pro- de promulgar sem objecção todas as leis que nós
puzesse se era urgente a materia do }>rojecto, fizermos.
para se resa1\'ar o juramento dado pelos Srs. de- O SI\. Mmn2 TAVARES :-(Não se entendeu o ta-
putados. cbygrapho.)

Entrou-se em debate sobre este objecto, e fal-
larão os Srs. Andrada Machado, França, Carneiro OSR. CAR.NEIRO DE CAMPOS :-5r. presidente: a
de Campos, Almeida e Albuquerque, e Pereira da ma~er~a que tratamos é.de summa importancia, e
Cunha. (cujas faUas se "nào publicão porque não se mUI dIgna da nossa parllcular cODsideracão. De nada
entendeu o tachygrapho); e julgando-se a materia menos nos occupamos do que examinar: se negando
discutida prop3z o Sr. presidente se devia preceder ao Imperador a sancção nas leis regulamentares ou
esta questão preliminar de urgencia substancia1 da administrativas, que decretarmos nesta assembléa
materia ã deliberação da mesma materia. . nós com efieito o despojamos de um direito essen~

cial e inseparavel do caracter sagrado de monarcha
Venceu-se 1.0 Que tinha lugar.a mesma questão d~ que elle se acha rev~Mido ? Se procedendo a~

prejudicial. ' Sim, nós alteramus a forma do governo decr.etado
2.° Que tinha lugar depois da 2a leitura. 1 -? 5 b d
3.0 Que vencida a url!"encia de que tratão os arti- pe a naçao e a usamos os poderes que eUa nos

~ conferio? Se finalmente perjuramos?
gos 162 e 163 do regim~nto ficasse implicitamente Eú faUal'ei nesta materia com a franq,ueza com
vencida tambem e prejudicada a discussão e ven- qu.e ~o~tu~o ~anife~tar os ~eus pensamentos, e
cimento da urgencia substancial da materia pr~ pnnclplareI a dlSCUSSàO com o conceituosodito de
posta. _. um .dos mais illustres oradores da assembléa cons-

O SR. ROCH.\. FIHNco requereu então a urgenc~a titumte de França: Nás, dizia eUe não somos
.accidental de que tratão os citados artigos do regi-o selvagens, vindos .nús das marge'Jtsdo OrenõCo_Eara
mento. formar uma, SOCIedade. E;.stas palavras de Mira

o SR. PRESI?'ENT.E a propôz; e, sendo apoiada, beau· proferldas ?-'~ma assembJéa desabios, que
'passou-se a dIscutir a dIta urgen.Cla.. tl'a!avao de constItUIr a Franca, tem grande appli-

Feitas 8:.lgumas reP.elCõ~s, pedlO-s~ o adiamento caça0 ao estado em que nos achav-amos, quando para
da discusSél:0' que fOI apOiado e venCIdo. um. seme~~anl~ fim nos ~ongrel?am~s neste'augusto

o.SR..ARAUJO LIMA pedio a palavra e oifereceu recmto;, Ja entao !lós ~~nhamos ajustado e fll'ID~do
para accrescentar ao re""imento o seauinte o nosso pacto socIa~, 111 formava!D~s u.ma. naçao ;

. l:) '" só nos restava especIficar as condIcoesmdispensa-
« ARTIGO ADDICIOYAL veis para fazer aquelle pacto prôficuo,· estavel e

firme.
Nós fomos encarregados de declarar· e determi

nar estas condições; achamo-nos revestidos· do
augusto poder de organisar o codigo.constitucional
do Imperio,do Brazil. Porém por mais amplos:que
sejão os nossos poderes, eUes jámais ·se.poderáõ xe-·
putar tão absolu~os e i11imitados, que oos.-auto
risem a mudar, alterar, ou transformar o governo
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'que a nação pOl" unanime consentimento tem ado- m~os se achava depositado todo o poder executi.o
ptado. erao monarchas ? '

Só a nação possue realmente a soberania, porque Por certo lIue não._ Emo republicanos os gover-
só nella reside a reunião de todos os poderes politi- nos~ a que elies pres~dião ? .
coso A soberania é inalienavel ; a nacão só delega o f?lm. Logo nem a unidade do chefe da nacão nem
exereicio dos seus poderes soberanos·. Ella nos de- o tItu_Io com que é denominado determina0 a fórma
legou sómente o exerCicio do poder legislativo e especifi~ de um governo; o que yerdadeiramente
nos encarregou.de formarmos a constituicão de~ cara te
governo por ella J'á escolhido. e d"terml-noado,' POI'S . d' c .~ °dgoverno .~,)nar~hico representativo, e.. o 15\lO",ue as republieas e a grande influencia
muito antes de nos eleger para seus representant~s, que o monarcha telp. n~ corpo legislativo.
tinha já decretado que fosse monarchico-eonstit~- Todos aquelles magistrados não erão monarchas,
cional e representativo o governo que a devia re- apesar de ~guns delles terem o titulo de rei; por
gero Ella já tinha nomeado o Sr. D. Pedro de Al- que a autoridade que cada um exercia era mera
cantara, seu supremo chefe, seu monarcha, com o mente passiva, estrictamente limitada á execucao da
titulo de Imperador e seu Defensor Perpetuo. '-ontade do poder legislati.o. o

Estas bases jámais pódem ser alteradas pela cons- E' is.to umã. Yerdad~ bem demonstrada pela escala
tituição que fizermos, ou por qualquer decreto ou dos graos de mfluencIa, que nas diversas especies
resolução desta assembléa. Nós as recebemos da ~e gov~rno tem o ch~fe da nação no corpo legisla
soberania da nacão ; nós temos jurado mante-Ias, e 11vo. Nas democrac~as em que todo o povo junto
as devemos respeitar religiosamente em todas as cm assembléa por SI mesmo faz as suas leis a in
nossas decisões. fluencia nacional está no seu zenith politico ~ neste

Nestes termos é manifesto que a discussão pre- governo o supremo. magistrado não póde ser mais
sente deve reduzir-se á esta questão: E' da essencia, do q~e o agente passl\"o e executor da vontade im
do governo -monarchico constitucional e represen- medlata do po':o; a sua influencia ·na legisla~ão se
tativo que o chefe supremo da. nação, o '1Tton-archa, red!:,-z a uma Simples unidade; elle ahi não figura
ienha tal ingerencia '1W poder legislativo, que as sen~o com o seu ~oto, como qualquer outro cidadão,
leis por este decretadas, ·nào possão ser promulgadas e nao 00000 m~glstrado, ou chefe da nação.
e executadas sem a sancção .do '7llonarcha ? Na !U0nan:llla absoluta desapparece toda a in-

fluenCia nacIOnal; é este um governo diametral-
Parece:-me que limitada a questão ás leis admi- mente opposto á democracia; a nal'ão é nada, o seu

nistrativas e regulamentares, e não aos arti~os h f é t d 11 ~
constitucionaes, ninguem deixará de convir na affir- fe;islatiy: e

O;x:c~t~;:' em si reunidos os poderes
mativa, bem ponderados os principios que vou ofTe- Nos governos representativos a influencia nacilil
recer á consideração desta augusta assembléa. nal des~e do seu zel!ith e é indir~cta, porque já não

Os governos não se distinguem pelas suas f6rmas é li. naçao que por SI mesma dehbera e decreta, são
externas: o caracter particular que constitue a sua os s~us rePt:esentantes. Se o go'~erno representativõ
natureza e classifica a sua especie, só o poderemos é a~lstocr~t~co! como neste governo a'~epresentação
achar nos poderes que exercem as diversas autori- nacIOnal e hmltada a certa classe de CIdadãos here
.dades que o compõe.' dita~ios ou eleclivos, e . della é tirado o supremo

A monarchia representativa é um go,·erno mixto, magistrado temporario, ou vitalicio; a .influencia
que se combina umas vezes com elementos. demo- deste na organisação das leis é susceptivel de algum
craticos, outras vezes coma aristocracia e demQcra- augmento, mas nunca tanto que se eleve ao mesmo
cia juntamente; se nos conduzissemos sómente grá.o q~e a do~ repr.esent~ntes, que formão o corpo
pelas suas fórmas externas, e não attendessemos legIslativo; pOIS se a plemtude do poder executivo
mui especialmente para os poderes que exerce o de que se acna revestido· este supremo magistrado:
chefe da nação, e que lhe dão o caracter augusto de se accresr.e!1tasse u!Ua metade do poder legislativo,
monarcha, certamente confundiriamos a monar- ell~ po.ssulrla a maJOr parte do governo; o regimen
chia .,represenlativa com as republieas. deIxa~la de ser repubhcano. e passaria a ser mo-

E' escusado que eu entre em uma confrontacão narchIco. '
analitica de todas as partes elementares deste go- Para que um governo seja realmente republicano
-vemo com as que constituem as republicas. para é indispensavel que. a preponderancia se CJ1lserve
fazer patente uma. verdade, EfUe certamente não é s~mpre fixa no corpo .que representa a massa so
-desconhecida de uma assenibléa illustre, que possue cwl, e por consequencIa que o chefe da nação não
'os mais profundos e depurados principios da theoria· possa suspender o effeito da lei, seja um mero
das leis sociaes; basta l;"eflectir que em vão deposi- executor deltas. Se o corpo dos representantes
taremos em uma só pessoa a plenitude do poder perde esta preponderancia, e a sua influencia na
executivo, e em vão lhe conferiremos o titulo de rei, formação lias leis s~ reparte com igualdade entre
e imperador; elle jámais será um monarcha, e mo- elie e o chefe da naçao, o governo passa então a ser
narchia o governo a que presidir, se ao' mesmo monarchico representativo, ou como muitos o de-
tempo este supremo magistrado não fôr munido de nomin~o M onO:..rchia .te,",:perada. , .
autoridade sufficiente para contrabalançar as reso- T!ll e a rel~~o essencial que se descobre .nas dI-
luções do poder legislativo. versas espeCles de governo entre a autOrIdade .do

Todos sabem que nas republicas de Veneza e Ge- poder ~egislativo e a. d~ chefe da na~<?, a qual mos
nova o poder e,xecutivo era confiado a um só ma- tra,osIgnal earactenstlco que os dIstmgue'uns dos'
gistrado com o titulo de doge; que o Stathou~er era outros.. . " .

. o chefe supremo da Ho~landa, e que a Pol?l!la dava Tem?s VlStO que a. qualIdade caraqtenstlc~ das
o titulo de rei ao magIStrado que a presId~a, bem repubhc~s re.presentatlvas é a preponder,!n9~a ~o
eomotillnão o mesmo titulo os dous magIstrados J?oder legIslatIvo. Se perde, a preponderancla Ja nao
chefes do governo de Lacedemoniao. . e ~epública, passa a ser monarc~ia; e par~_que esta
. porventura todos estp.s magistrados, em cUJas seja moderada ou, r6presentatwa é mdlspensavel
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que o poderlegislativo e o chefe da nacão tenha cada
um uma influencia igual na organiSação das leis:
porque se esta influencia não fôr igual, e fôr maior
a do monarcha, já então o governo passará a ser
uma monarchia absoluta; o corpo legislativo per
derá o voto deliberativo, e os seus membros não
serão mais do que simples conselheiros do monar
cha. Se fôr maior a influencia do poder legislativo,
então este será preponderante, e teremos por con
sequencia uma'republica, em que o chefe da nacão,
posto que denominado Rei ou Imperador, não será
mais tIo que um archonte, consul ou doge, um mero
executor das leis. .

Pelo que duas condições são especialmente pre
cisas para que se verifique a monarchia representa
tiva ou temperada. L" Que na.formação das leis
o monarcha tenha tal influencia, que possa contra
balançar ~s resoluções do poder legislativo, e que a
sua autOrIdade seja capaz de forca-lo a não. sahir dos
limites dos seus poderes, e a encerrar-se no texto
da constituição. 2.a Que da outra parte os repre
sentantes da nação, em quem muito principalmente
reside o poder legislativo, concorrão com o monar
cha na creação da lei, e modifiquem ou temperem a
autoridade do monarcha.

Se pois são estas as condições indispensa~eis para
que o governo seja monarchico representativo se
são estes os indicios e signaes que o caracterisão, é
evidente: LoQue tirando-se ao Imperador a sancção
nas leis administrativas que decretarmos nesta as
sembléa nós o despojamos de um direito essencial
mente inherente ao augusto caracter de monarcha
constitucional, que lhe conferio a nação, cujo voto
devemos exprimir e não contrariar. 2.° Que certa
mente contrariamOs o voto da nação que o nomeou
seu monarcha constitucional e quiz ser regida por
uma monarchia representativa; porque não tendo
elle a sancção, esta assembléa terá por isso mesmo a
preponderancia nas leis que fizer; o Imperador será
um mero executor dellas; e o governo. já não será
monarchico representativo, será republicano em
quanto se não restituir ao supremo chefe danaçào
uma regalia inseparavel do monarcha. 3.o Que per
juramos; pois solemnemente promettemos manter
o governo monarchico representativo, e o transfor
mamos em uma republica, uma vez que passe o ar
tigo em questão.

Cumpre que jámais percamos de vista que o mo
narcha constitucional, além de ser o chefe do po
der executivo, tem demais a mais o caracter augusto
de defensor da nação: elle é a sua primeira autori
dade vigilante, guai"da dos nossos direitos e da
constituição.

Esta suprema autoridade, que constitue a sua
pessoa sagrada e inviolavel, e que os mais sabios
publicistas deste tempo tem reputado 0111 poder so
berano distincto do poder executivo por sua natu
reza, fim e attribuições, esta autoridade digo, que
alguns denominão Poder ne'lI,tro ou Moderador e
outros TribuniCio é essencial nos governos repre-
sentativos. . '

Em verdade, senhores, desde o momento em que
a nação não podendo exercer por si mesma todos
os seus poderes, delega o exercicio delles: uma sau
davel desconfiança de perder a sua liberdade e cahir
-debaixo do jugo da tyrannia, se colloca ao lado da
confiança que ella tem nos seus mais acreditados
representantes. . .

A nação não ignora que todo poder tende por si

mesmo a ampliar-se, e que é da natüreza do homem
amar o poder.

Nas monarchias representativas, dous riscos ha a
correr:

1.0 A rel1?i~o. dos poder~s no corpo legislativo;
o que constltuma a tyranD1a de muitos.

2.° A reunião dos poderes do chefe da nacão o
que lhedaria o caracter de um monarchaabsolúto' e
formaria a tyrannia de um só. '

Para conservar a liberdade entre estes dous esco
lllOS, é indi~pensavel que o poder legislativo e o
monarcha seJao armados de uma i"ual vi'!:!il.ancia : o
P!l~er legislativo sob~e os ministros, qtfe no exer
CICIO do poder executlvo podem favorecer a tyrania
de um só; e o monarcha sobre o corpo lelJ'islativo
para que este não possa sahir dos limites q~e a na~
ção lhe tem marcado.

Estas conside~ções derão nascimento ao poder
mod~rador, que e o .baluarte da liberdade publica e
a malS firme garant.l~ para a nação de que nós, que
somos os seus legltunos representantes, e os que
nos succederem em outras assembléas, jámais nos
transformaremos em seus senhores e tyrannos.

A n.ecessidade ~este P?der supremo, não escapou
a .multos dos sablOS legIsladores das antigas repu
blIcas.

Lacedemonia teve Ephoros; Roma, Tribunos;
Carthago, o se~ con~el.ho dos Cem, e Veneza, o dos
Dez e3. Quarentla comma!. Todall estas autoridades
erão vigilantes ~e~tine~as, postas pelanaÇão junto
do,s corpos adnllnlstratlvos, para lhe denunciarem
os erros e as usurpações das diversas autoridades.
..\. .natureza ~estes goyernos,. todos republicanos,
eXlgIa que esta Atalaia da lIberdade publica esti
....esse separada do chefe da nacão;bem como é in
~ispensavelque nas monarchias representativas seja
lDseparavel do monarcha, para o não constituir
subdito e méro executor da vontade do corpo legis
lativo.

Se a nação I?or si mesma fizesse a lei, não podia
entrar em dUVIda qne a sua vontade conhecida não
constituisse a lei, à que ella não fosse concebida em
espirito de rectidão, enão tendes!"e ao bem e utili
dade geral: porém obrar por si mesma,. e obrar
por seus representantes, são cousas bem diversas.

Estes mandatarios, alliando á augusta funccão que
lhe é confiada todos os cuidados, todas as amgições
que atormentão os homens, a sua vontade e o seu
in~resseparticular e pessoal podendo achar-se em
contradição com a vontade e interesse geral, cumpre
que a .nação constitua a. sua s~ntin~lla naquelle que é
superIOr a todas asconslderaçoes e mteresses particu
lares, e que tem um interesse eminente em manter
a constituição pela qual existe como monarcha; que
nada póde sem élla; e que obrando contra elIa terá
contra si a opinião publica que o vigia bem de perto?

Ora, esta garantia nacional não p6de ser effectiva
sem que o monarcha t.enha :> direito de examinar e
sanccionar as leis feitas pelo corpo legislativo, e de
suspender os seus actos todas as vezes que forem de
encontro com a vontade geral. ,

Estando pois demonstrado que,a sanccão é não
só um direito essencialmente inherente ao' ch'afe da
nação, no governo monarchico representativo, mas
tambem que é uma garantia nacional,é evidente que
negar ao Imperador a sancção nas leis administra
tivas que fizer esta assembléa, é despoja-lo do ca-,
racter de monarcha; é priv~r a nação da segurança
que deve ter de que estas leIS são conformes á von-
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tade geral e não offendem aos seus direito!' e aos do to '1h II ve , mas .Slffip esmeQte uma .n;plesen.taçà,o como
mO~!lrc ~, que e a muito interessa em defender. t~. o pres.ldente dos Estados-Ullldos, que nlDl.!Uem

_Nao po~e certamente s~r razão sufficiente para di á ~nao necessItarem de sanc""o estas leis, o serem Çel'- r que e um monarc~a! alg~ma deseulpa tiverão..- .' e~ decretar que o reI nao teria a sanccão nas leis
tas em ~lma ,ass,emblêa const~tuinte; porque com feitas por aquellas cortes; pois não só éstava o rei
esta quahda~e nao se afiança a naçào que a nossa ausente em uma, distancia de mais de duas ml'lle-
vontade sera sempre conforme aos seus interesses' d. . ' guas, mas ~m:us a mais não se sabia em Portugal
nem ~r sermos constltmDl~s temos pod('r de mu- se co~n etrelto elIe adheriria ao systema que Portu
d~ a orma do governo e prIvar a naç.ão de um di- gal tlDI~a a,b,laçado; e c.oJl\·indo fazer quanto ante.;,
relto que lhe é proprio essencial á sua se<>uranca tit ~ "wlib,erd.a~e e indeJlendencia.: pois como eu disse ·n~ a cons Ulça.O e as re urmas que ella deruand"sse,
pnnclplo deste dISCtU"sO, nos não viemos fazer uma era necess~no. remover o eston'o de esperar PO!', , uma ~ancçao Illcerta, e de tãu longe. Ora isto não
constItUIçãO para um povo selvagem que não ti- se >enfica entre nós; nós tcmosilqui o lmperador
v~sse go.erno. ~gum. Neste unico caso é que te- c estamos ~ertos dos seus principios cOllslilucionae~
rIamos o arbltno de adoptar a fórma de ....overno I TI '1que nos parecesse mais conV(:uiente: m:s fiel'lz- e \ o amor que tem ao razl com o qual se acha li-

ó gado.
mente n s não estam!)s neste estado, já temos um Portanto \"oto contra o ~tigo, porque é diame-
g?verno: os poderes politicos já estão <li\"ididos; tralmente opposto, e subversIVO da fórma de gOn'rno
somente nos pertence declarar as attribuicões que que tlt'crl'lou a nilção.
tocão a' cada um, Se6'1lndo a fórma de governo já
adoptado, e não negar as que forem essenciaes O SR. oAXDRAD.\ ~lACH.\DO: - O nobr~ prl'opi-
porque sem eUas deixaria de ser o governo que ~ na!1te sahlo ll: campo l'OIl! grande estrondo, mas iu
nação tem decretado e que nós juramos manter. Se f~hzmentl' mnguem aquI fallou do direito de sanc
pois a na~ão já decretou que fosse monarchico re- Clonar: o que s~ disse foi que nào podia competir
presentativo o seu governo, e se nesta especie de ao pod('r execullVO a sanccão nas leis de uma as- ,
governo é essencial que o seu chefe tenha a sanc- sembléa constituinte. .
ção, nós não lhe podemos negar, sem que mudemos O nobre prl'opinante considcr<t necessmia esta
a íónna de governo; elle já não será monarchico sanocção, mas não mostrou COIIIO enl admissivel; no
representativo porque lhe fah.. ullla qualidade que mais que experideu nenhuma razão tem ... trouxe
lhe é essencial.e se tornará em republicano, ao me- para. ex~mplo as curtes de Lisbõa;e disse que se ali
nos emquanto duraJ:esta assembléa constituinte, que se nao tlllha estabelecido a sancçàú era porque o rei
nelIa pretende fixar a preponderalll;ia nas leis que esta,oa aUSl'lltt> e só t'xistia il n>gcncia... mas I)

fizer, e não dt'ixar ao Imperador mais do que o po- ~obre deputado bt'lII potlia \'i\r que ainda qne lá es-
der paslolivo da execuc:ão. . . hves,::e o monarcha a dl'dsão seria a mesma.

Tambem é destituido de toda a forca o argumento Quanto ao que disse da a,,~embléa de Franca en-
de que ainda não está determinada ã maneira com gana:-_se; pol"que os artigos constitucionaes n~o' de
que o Imperador ha de usar da sancção, nl'lll estão pL"!1d1ao de sancçãp. " (No mais não se entendeu o ta-
deelarados os seus limittes. Isto nào obsta, porque Chlgr~phOo)
pelo menos nós não lhe poderemos negar o ,"oto O SR, C.",:~:SEll\O DE CUlPOS :-~á mostrei o quanto
suspensivo; portanto se o Imperador recusar sanc- era essencw.l que na lJIonarclua rl'present11tiva o
cionar alguma das leis que fizermos, o que não é Is~u supremo .chefe seja re,oestido tio poder de sane
criveI, vista a circumspeccào com que as fazemos e Clonar as leIS administrativas; os at°gumentos que
os limites que nós mesmos temos posto aos noss'os produzi, ~ que o il~ustr~ prcopiDilDtc procurou mais
poderes, ficará a lei guardada no archivo desta as- antes deixar em SilencIO do quI' rduetar, reconhe
sembléa até que determinada pela constituicão a cendo as forças delles, mostrão ,belll que em todo o
natureza destevetl>, se conheça o etreito delle: Isto tempo e em qualquer assembléa, uma vez que quei
não servio de embaraco á 3ssembléa constituinte ramos cons('rYar o governo monarchico represcn
de França, pois antes de concluida e jurada a sua ta~i,·o, não. podemos privar o ll10narcha deste di
constituição, ella levou á sancção real os decretos l:elto que é mherente á sua pl'ssoa, não como rega- .
que hià fazendo; taes forão os 'decretos de 4 de ha, ornamento e explendor da sua alta dignidade
Agosto de 17S9 que abolirão o dizimo e os direitos ll?as como ~ma garantia rl~ naç:ão, quando eBa po;
feudaes; todos estes decretos forão sanccionados SI mesma nao !azoas sua s lms. Ora, por Sl'r est.a as
por Luiz XVI. e ninguem certamente dirá que sembléa ,constltumte muda eHa dr natureza? l'iãt)
aqueUa. assembléa não era composta de deputados so~os nos r('pr~sentanle~? E qu~ segurança terá a
sabios e animados de um excessivo amor da liber- naçao, por malOr conCClto que nos lhe merecamos
dJlde. que não abusaremos dos direitos que nos conliou, ~

Nas bases da constituição de Portugal, foi aonde que faremo~ sempre calar a nossa "ontade particu
vi uma igual resolução, e procurando nas discussões lar, para nao darmos attenção senào ao interesse
das côrtes as razi?es em que a fundárão, nada achei geral?
a este respeito; todá a- discussão correspondente a v As objecções do illustre preupinante são de muito
esseoartigo versou: sobre. S6·0 velo deveria ser abso- pouca monta, só eBe acha grande difficuldade em
luto, ou suspensivo, e nada disserào relativamente levar á sanccã') as leis, antes de estar determinado·
a' tedugar a sancção naS leis ,das .côrtes extraordi- o modo com que eBa ha de ser dada.
nariase constitui~tcs,P()r~~além denão merece- oQuando falleLd~s cortes 'de,Lisboa, foi sem du
rem grande conceIto as .deClsoes de umas c~rtes que I",Id~ para i.~er ver q~e nellashav~a um? .razã.o es_'
tenQ,o semp.re na boca:onome d~ monarchia, cons-' peclal que nao,se. venfica entre nos; seI que havia
tj.t1lÍf.~o, uma, ver:d,adel/.'a repubhca, despojando o uma regencia, mas estaregencia.não podia ter um
mpnjlIcba das, reg~üas· as- mais .essenciaes da corôa, Idireito. que é privativo do monarcha; ellaera s6
e t4n~ que. esle~chamado veto suspensivo que lhe mente, destinada para executar, pónluahncnte as
conferirão pela constituiçÍlo.l, realmenle, não é um ' leis das. cortes, era,ulDa, a.u.toridade a qu~m s6 com~
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petia «) poder executivo, e.não o poder vigilante.. lanto que os decret?s da ass~mbléa co~stituinte não
:São confundamos este poder com () poder ~xecu- dependem da sanct"ao lmpenal. Mas dizem a assem-

tivo, e o illtlstre preopinante o confundio. - bléa não é infalIivél e é sugeita as paixões e o Im-
O monarch:i, post<.' que seja o chefe do poder exe- perador é um anjo, não tem paixões? O Imperador

cuti...o, não tem o seu exerc.icio, os seus mi.nistros é mais sugeito a essas paixões porque tem para
são os que exercem este poder, e por isso eUes são elIas mais incentivos; commanda a forca, dá os
responsaveis e não o lu?narcha; ~ sancção n~o per- ~mpregos, ~s 1.1OJUaS e é quem executa .as Íeis e. por
tance ao poder executIvo, como ltlclllcon .0 Illustre ISSO tem malS mteress~em que eUas seJào á gello :
membro. é uma attribuição l;J.o poder ,igõla!1te, oI! nós nada disso temos e somos temporarios e torna
mõderador, que nas monarchlas representativas so mos para o que de antes cramos. A assembléa não
o monarcha póde exercer. é infaUi,-el: e o Imperador é'! Nego. E' tanto

Quando _me referi. á assembléa c~nstituinte. de I homen~ como nós; e d~m~is te,!! maiore.s entraves
França, nao prodUZI ex.emplos de artIgo.s cons~lt!1- para \,pr a. verdade. mais mcenhvo de paIxões.
cionaes, porque a questao Vi'rsa. sobr{' leiS adaunLs- Sr. preSidente t Quando os povos nos mandarão
irativas 5ómentc; mas não se poderá negar que as aqui para fazel' a constituição e as reformas indis
leis sobre a aboliçào do dizimo e dos direitus feu- pensaveis, esta"ão convencidos que essa constitui
daes, tenhão uma rrlação mais intima, e se pódem Ç<'i.o e que essas reformas erão necessarias e sabião .
eonsiderar :uais preliminares da con5tituição do quaes ellas erào. Vip-nloS com plenos poderes; a
que as que nós até gora tem05 feito. constituição e as reformas devem ser etfectivas; e

Eu bem podia da.r exemplos até de artigos Wrda-j de nenhuma fôrma de\'em depender da sanccão lm
deiramente constituritlna(>s, que aqllella mesma as- prrial os decretos da assembléa constituinte: Passn
sembléa sujeitou á ~n~ção do rei; pois na.oc~asi~o rào-me os ontros argnl1l(>ntos do nobre preopinante.
eul que pedio a sancçao para as 1(>IS quI' IndiqueI. Em lima palana voto para que o art. 3.0 passe invio-
tambem remetteu os artigos tia declaração dos di- lavelment.e tal como eslá. .
rt'Ítos do hoalt'm qlle já entào cs:avão discutidos: OS· MA, , .
e~tl>s. cl:r!amen~~. são ~[~igos constilncionat>s; mas \ exp~nd~~\~~R~~~s se~:~~~~~ib~~~~t~e~~:a:~~
naO e es"a a nl ::>~, que ao. • I desagrada; mas não posso deixar de dizer que

O SR. JIE;;RIQUES DE RElE:'iD~: - Em tempo 11:1-1 atacou de certo modo a pessua do Imperador; elIe é
nh~m a Ilunha falt.;,l. do llleulOfla, de.lu,e5 e d,e f!l- um ente ll\cthaphisico ; e eu quizera que não faUas
cihdadc para enuncmr-me em publico me fOI taO semoS 110 seu nome senão em casos de extrema
sensivel como agora. necessidade.'

Eu conservaria na lembrança todos os argumen- O S H" R . E' i
. d ob preopinante e faria por combater um . R. El'iRIQU~S DE ~ZEJ'i~E . - u n!i0• falIe

to:> o n . re, I'" Ino Imperador senao pela haacao que esta ldea lem
por um ale .pl'l!st.ra-Io~ por terra; porque con~ e l~lto COnlO chefo do poder executivô· e não para duvidar
05 Ill~US p1'UIClplOS sao todos avessos aos do llluiStre se ('Ue cumpriria ou não as ~eformas; foi para
detllta~od s O' publicist'ls que tenho lido apezar mosl.rar a incom.petenc~a agora dessa sancção, que
de ~ve~ lido:> pouco, t~~ho visto que os decretos se fosse necessarla eI'.a mseparavel ~a sua p.essl?a e
d . ... > bl' con-tituintcs não dependem da sanc- porque ~u~ros ~obre:; deputados forao os prImeirOS
~"a."em cas ~ iS ,,'. - n' r i- que fallarao msso. Quanto a ser o Imperador Jun

caO real, nem e p'oiS"l~el que depe dao•.S: pres enle methaphisico nós lambem o somos porque
dente porque olIa e que devo marcar os lImites dos. 1 '. '.
oder~s: elIa é que deve estabelecer as regras de Iglla m;~t~ es~a~nos _aq~l :omo poder. e naO co~o

~onducta dos poderes constitucionaes e a parte que ho.men. ~ I or lS:>O nao Juloo essa r~~ao d~multo
o chefe da nacáo deve ter na factura das leis; em- pe;o, m~da quando essas methaphlslcas tivessem
quanto isto sê não faz, tudo esro em suas mãos, aloum lucar.
salva a monarchia constitucional. O SR. RODRIGUES DE CARVALHO: - Acho que o

Tambem não posso admittir essa essencialidade objecto da questão não é a 5ancção das leis, é a
da sanccão imperial: nada é essencial nesta mate- fórma de sua publicação, logo é estranho o que se
ria, Sr. presidente; tudo procede dos interesses dos não limita a este ponto: comtudo, como se tem
povos e da conveniencia qlle eUes achão em taes e faUndo de sancção direi o meu parecer. 011 nós
taes instituicões: e tanto é assim que os reis têm estamos todos de boa fé ou não. Se estamos. deve
tido poderes mais ou menos limitados em diversas l1?-0s acreditar .qn.e.o Imperad~r não pr.etende ~nc
constituições. ClOnar a constltlllçaO. Na sessao ImperIal, 'muI cla-

Mas deixemos isso agora de parto, pois que não I ramente elle o disse em sua falIa; tractou de
estamos tratando da sancçào nas legislaturas ordi- acceitação e não de sancção ; não temos portanto,
narias. . que tractar sobre este objecto. Sobre as leis da

Que fazemos nós agora, Sr. presidente '1 l\"sembléa que não respeitão a constltuição, não
Estamos organisando a constituição e fazendo, acho fundamento para tirarmos ao chefe da nacão,

segundo o nosso juramento, as reformas indispen- revestido da dignidade Imperial, um direito que
sa~cis. elle tem. desde que foi acc\amado, qual o de entrar

Ora, se feita a constituicão o Imperador não a n a facção das leis com aquella parte, que é inherente
'sanccionar, visto querer-sp-lÚe dar a saucção? á sua alta dignidade. E' ou não preciso na monar-

A. resposta de um nohre depu.tado é : não teremos chi.a constitucional a sancção do chefe da nação ~ E'
constituicão. Se feita uma reforma, que por ser preciso, como uma barreira a arbitrariedade e ao
indispensavel, é de nossa obrigação fazer, o Impe- despotismo.' .
-rador não quizessesancciona-Ia. que se seguiria'l A nação não tem nenhu.m proveito, em q\le a
A mesma resposta: não termos a reforma. Ora isto arbitrariedade passe de um para outro poder; a
-seria illudir os povos; seria perder os fins para que tendencia para o despotismo é natural em todas
-aqui nos mandarão ; ~ab~iamos ~ebalde" por- as. autoridades; evita:-e~te mal é tO?o· o ma-
-que no fim dir-se-hla -:- naO sanCClOno- e por- neJo do systemaconstltuclOnal e é por ISSO que os
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poderes se dividem. Em uma monarchia constitucio- . Devemos pois conclúir, que supposto parera por
nal a responsabilidade é um freio constante das ventura _que as leis regulamentares nada têm de
autoridades e empregados; todos estão sugeitos ao cOmmum com a indole e natureza da constituição;
-castigo do abuso; e se G monarcha o nào está, estão não é em verdade isso assim; antes é a mesma
-por eUe os seus ministros. Qual é porém a barreira constituição inteiramente dependente na pratica
que se oppõe ao corpo legislativo, quando fizer leis dessas leis regulamentares; de sorte que deve ser
oppostas ao bem da nação ou por ignorancia ou por tão livre e independente em sua acção o poder que
-erro ou por precipitação ou mesmo por doUo ? E' a constitue, como aquelle que faz as leis eonstituti
dependencia da sancção, por isso «;lue não se consi- "as o.u ~e_ que depende a pi:atic~ e .andame~to da
dera sanccão sem um espaço, m<uor ou menor, de conshttuçao. Se os actos constltutlvoS pOIS que
tempo para a conceder ou negar, limitando, glo- dimanão desta assembléa não são sugei tos a sanccão,
-zando ou impedindo a publica~ão da lei. COmo cuido que ninguem nega; nem menos ·por

Eis aqui como me parece necessaria a sancçãc do Uma consequencia necessaria se pódem considerar
chefe da narão; todos nós o reconhecemos e por isso sugeitos á mesma sancção os actos legislativos deUa.
elIa ha de apparecer na constituição e se.eUa é pre- Voto portanto e votarei sempre pelo artigo do pro
cisa nas outras legislaturas, porqne o nào será nesta? jecto; porque é conforme com os principias elcmen
Será por ser constituinte" Mas nessa parte que dá a tares do systema constitucional.
assembléa este nome, !.tão. é qu.e se questiona_ a O"SR. PEREIR.\ D.\ CU~IIA : - Eu já disse que não
sancção, logo o nome n~o e q~le Impede a sancçao, havia assistido .i conferencia da cOllllllissão de
Nós temos de fazer mUltas leIs; nos nos. co~pro- constituição de que tenho a honra de ser membro,
mett.emos a fazer 3:s reforlU~ urgentes e mdlspen- quando meus illustres companheiros reduzirão a
saV('IS! todos os dias os obJectos destas reformas projecto a materia deste decreto; e por bem· da
nos .va? parecendo. maIs amplos e teremos u~a ordem e não me fazer disculo na opinião de meus
multlpliclda4e de .leIS, em !lue o. chl'fe da na~ao íllustres companheiro:::, convim e sustentei que o
representara de sl~ples manda_tarJo da asseolblea; projecto pas:::asse á 2& discussão; mas nem por isso
e é isto o que a naçao quer? ~ao lUe consta; antes estou inhibido de emittir minhas idéas a este res
supponho quo não, q!Iando contemplo, 'lue sendo peito, re:::ah·ando uma contestação em objecto tão
esse chefe quem deu ll!lpulso ao nosso actllal sys- importante e transcendente, que é verdadeiramente
tema, a na~ã~ sem hes}tar o. acclamou seu Impera- um dos principaes artigos da constituição, cujo
dor; O que nao quer dizer SImples ~xecutor, antes resultado deve apparecer definitivamente em seu
quer dizer que, des~e logo o. reyestm dos poderf's devido tempo.
que competem a maIor das dlgmdades. . Não foi sem fundamento que eu propuz o meu

Não nos servem os exemplos .da França;. allI primeiro projecto de decreto para determinar quaes
ardia um fogo imIl?oderado d~_ liberdade al.lçado as leis que actualmenle nos obrigavão e as circums
pelos abusos dos reIS; comhatIacrse os partIdos; laneias em que elIas exigião sua compridn execurão ;
nós estamos em perfp.Ha harmoma .com o chefe da visto que sen40 t.1.o variadas as épocas de sua pro
nação; n~o são dene os erros anteriores, antes por mulgação era de absoluta necessidade que tão inte
ene tem SIdo emendados; ~ a elie devemos a resolu- ressante objecto fosse tratado com madureza e
ção da nossa independencla, pela qual somos Ullla reflexão para evitar as incertezas e anomalias que
nacão nascente. . . pódem resultar de sua diversa intelligencia. Não sei

Conclúo pois,que se rIsque o terceiro -earagra- que motivo houve para paralizar esse projecto, pois
pho, mesmo porque não se tracta n~ste_proJect~ de sendo offerecido na sessão de 5 de Maio, o primeiro
saneção, mas simplesmente da pubhcaçao da lei. depois da instaUação da assembléa e tendo merecido

O SR. FR.\:o;"CA: - Direi com franqueza os meus a_approvação do .pare~er. da commissão d~ legisla
sentimentos sol>re a doutrina do 30 art. do projec~o çao, se mandou Impflm~r e se acha a mUlto tempo
em discussão. Eu faço differençaentre ass!3~blea sobre a mesa da se~retarla, sem se deliberar se..~s~o
méramente legislativa e assembléa con~tItulD~e. assens~ da?o pelos Illustres membros, da commlssao
Nesta reside o exercicio pleno da soberama naclO- e acceltaçao dest~ !lugusta asstlmblea I.he dava ona! e não assim naquella: e o exercicio do poder eun?o de authentIeldade, para. ser ~ubhea~o ou se
soberano exclúe toda a idéa de dependencia de uma dey!a_ n?vam.ente e~trar ~m dlscussao :. deIXO essa
ou outra autoridade estranha, implica portanto deClsao. a sabIa conslderaça~ d!! assemblea.
contradicção que as leis eIl?anadas de ~ma assem- .NoteI de passagem .estas ldeas pala lembra~ que
bléa constituinte sejão sugeltas â sancçao de. outro a7hando-se estabeleCIda legalmente a man~Hr~ e

ode I' olitico ainda quando mesmo por artIgo de form!l-_pela qual.s~ expedemps decretos, a.haras.e
~onstiEIiçãO se houvessem de sugeitar á sancção provlsoes do mIUlsteno e tl'lbunae~, parecI~ maIS
externa as leis feitas flas legislaturas ordinarias. re~ular e prudente qu.e a promu~gacao das le~s f?s~e

b I d'ffe feIta pelo methodo enstente, ate que- a constItUlçao
Talvez pretenda al~e~ esta e :~er . I rença declare e decida se deve assim continuar ou se

entre os aetos constItutIVOS e le",Islahvos desta convém alterar depois de discutida, esta materia
mesm_a assembléa; para faz~r. depen~entes da com a circuril~peccão que ella e:xige; mas como
5a~cçll;0 os segundos, s~m Pdre~Ulzo da :it~?le ~os parece que esta assembléa julga conveniente o pro
prImeIrOS. Eu po,-:ém nao a mltt~ e!;r- s lDCÇ~: jecto então'a não supprimir-se a disposição do
que além de offenslva da catheg.on!l a represen. art. 30 eu reduziria a sua doutrina aos tennas em
ção naci~nal em car~cter constItu~nte tem. de maIS que entendo que deve ser concebido e o emendaria
i~~onvementes pratIcos, contrar~s 1a hbertade assim _ os decretos da presente assembléa ~erão
eml dos povos, que s~ pro.cux:a ~s! e eC~lr ~m em promulgados logo que por t;lla forem l'anCCIODa-
ordenado systema; pOIS constltUlÇllO sem eIS regu- ao .. .
I t e ' d tadas ao equilíbrio· dos noderes que s. __ - .
amen ar ~ a ap . -alm - .<;- -I _ d ··0 _SRPREsIDENTEdeclarou que ficava adIada. ana estabelece e corpo sem a: e SlIDU acro a _. -.' - - . d

liberdade, sem 'acção propria quee~caz sejapára o discussão por ser chegada a hora da leItura os
'sell intento. - pareceres.
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Sessão em. 2" de Junho (te IS23

Não havendo parecer algum de commissão pedia «Art. 78. Se a ~epl:ese!1tação não tiver per fim
a palavra o Sr. Ribeiro de Sampaio e representando algum proJecto de leI, depoIS de annunciada na fór
que na commissão de fazenda existia deSde 4 deste ma do ~. ~, a assembléa determinará, sem pre
mez um requerimento de Manoel dos Santos Pe- ceder discussao. se ha de lêr-se naquella sessão' ou
reira e outros, requereu "que fosse convidada a se ha de-entrar na distribuiçãodiaria dostrabaThos
mesma illustre conuriissão a dar o seu parecer com quando lhe tocar. »-,.Foi approvado '
a possivel brevidade~. « Art. 79. Em qualquer sessão em que seleião G.~

O SR. RIBEIRO DE ·Ar."DRADA :- A commissão não rep~~e!1tações~e que trata o artigo precedente se
se esqueceu' do l:~querimento de que faz menção deCIdIra sem dIscussão, se são ou não objectos de
o illustre preopinante; más quando o pretendente deliberação. »-,.Foi approvado.
requereu a esta assembléa tinha requerido a Sua «Art. 80. Durante o intervalIo das duas leituras
lJagestade, que mandou consultar o conselho da de uma proposta (Art: 55) póde seu autor pedir á
fazenda; ora a coromissão pedio estes papeis para assemblea que.a suprlIDa. E se a assembléa annuir
sua instrucção e emquanto não chegão não póde a esta supplica, o secretario escreverá no livro
dar o seu parecer. E' esta a razão da demora e não (Art. 54) na p~g~na direita á do regi:;tro da pro
o descuido que se suppõe na commissão. posta - SupnIDlda em .•.... a pedimento do

autor. » . .
Passou-se ao 2" objecto da ordem do dia, <Lue era O SR. CARNEIRO DE C.-\MPOS :-Como sobre o rems- .

o regimento da assembléa. d C'
« Art. 70. Para qUE! as representações sejão ~ro as propostas e emendas se alterou este pro-

acceitas, é necessario que yenhão assignadas e reco- Ject? de regi~e~to, resol~endo::-s~ que !ossem dou!'l
nhecido o nome por um tab~llião.»-Foi appro- os hvros] é tndlspensavel redigir este artigo em
vado. conformIdade com ~ dita alteração yencida; o que

« Art. 71. Não se admittiráõ representações assig- póde fazer a commlssão.
nadas por mais de uma pessoa.'» _ Foi appro- Foi approvado o artigo mudando-se as palavras
yado. -no livro (Art. 54) na pábtina direita á do registro

« Art. 72: O presidente, na sessão immediata ao d~ proposta-para as seguintes-;) margem do re-
di II fo d" .d I - gIstro da }>roposta.-
'a em que. le r JrIgla qua quer representaçao, _(C Art...8.1. De~oi.s da s.egundn leitura (Art. 56)

annunciará que a recebeu, declarando o nome de
quem a fez e o objecto sobre que versa. » nao sera Ja permlttldo pedir (\ :'l1pi"C".<ão de uma

proposta. »-Foi approvado.
O SR. CAR~EIRO DE CAlIPOS : -Como se emendou °SR. PEREIRA DA CUNH.\ pedio liçença para reti-

o art. 69, determinando-se que as representações rar a emenda que offerecêra ao art. 30 do projecto
podessem ser feitas não só pelo presiaente, como sobre a promulgação da.s leis.-Foi concedida..
alli se estabelecia, mas Lambem pelos secretarios ou °SR. PRESIDENTE asslgnou para a ordem do dia :
por qualquer deputado, julgo necessario que o que 1.0, o projectoso1:l.re aprom!llga~ão uas leis:2.", se
se diz, neste art. 72, do presidente se amplie aos gundas leIturas ~e propostas: 3.0 , regimento da as
secretarios e a qualquer outro deputado, pela tela- sembléa.·
ção que ha entre os dous artj~os. . Levantou-se a sessão ás duas horas da tarde.-

Foi aporovado com a refenda emenda, acrescen- los! Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, secre
tando-se . á palavra - presidente-as seguintes - tarIO.
secretarias e deputados. .

cc Art. 73. Se a representação tiver por fim algum
projecto de lei, será remettida á commissão, a que
por sua natureza pertencer. ».- Foi approvado.

« Art. 74. A commissão examinará a representa- PRESIDEN.CIADO SR. ANDRA~A E SILVA
cão; e se a não achar attendivel, assim o participará Rennidos os Srs. deputados pelas 10 horas da ma-
à assembléa, que votará sem preceder discussão, se h f h
ha de ficar deferida ou se ha de reduzir-se a pro- n ã, ez-se a C amada, e acharão-se presente!> 56,

faltando por doentes os Srs. Rodrigues VelIosa
posta. » Gama, Ribeiro de Resende, Ferreira Barreto e Sil~. Depois de breve debate, foi approvado, substi- . M d
tuindo-se á palavra dererida á palavra regeitada. velra en onça; e sem causa motivada o Sr. Mar-

/' tins Bastos.
« Art. 75. Se a commissão achar a representação

attendivel proporã á assembléa que se reduza ã O SR.Piu;:!!lDENTE dEJcIarou aberta a sessão~'elida
proposta; e a assembléa votará sol:ire isto sem pre- a acta da antecede~t~ foi app-rov:ada.
ceder discussão. II - Foi approvado. Por não haver exjledientepassou':se á la paI:te da

«Art: 76: Assentado que a representação se redusa ?rdem do dia que et:a a dis~ussão do ~o art. dQ pro
a proposta, o seu autor será chamado á commissão, Jecto sobre a promulgacao das leIS, que ficãra
que de comll1um accordo com elIe se occupará neste adiado na sessão antecedente. .
trabalho. E qUando o autor não puder, ou não Ó SR. 4L~I~A ALBUQUE~QUE :-.E,I,l ~e persua
quizer comparecer, elIa o fará por si só, declarandotlia que a. ma~erla.des.tetercelr0!ir~igo ~ra,simples; e
'se oantor appareceu. » . .': . cl!U'3 i ngs VI que l4g~ns Sr~~ deputa,dos falIarão

. Fizerão-:se algumas retle~ões ; e afinal foi appro- cont~a ell~.: por i!ls,o di.i;'ei a).~m<j. c.ousa. ..,.,.
vado substituindo""s~ a expressão-serã chamado-,. ~U1g,o ~,SCUS314A prinp,ip'i~r, co~.ó tenho visto fazer,
.est:outra:-serã conVIdado. . '. po.r p):'otéstll-çoes d~, ij.~)ar c9fi! fr.anqt,le~~; eSta é a

cc Art.• ?t. A.p~eseIlta~a a proposta, .a assemblça a. D,(>SS~f ob:çi.g~@q.; e m~ ~~sq.ado. que ~es,~à a1,lg~~ta
manda:a: msem: por. melO de s~u .presld~nte.noli~ ~sse~~}éa n/!.~ ~3. 'ml ~ódeputa~o, 'l!!e.n,õ'o fa'l~ ,co~
do regIstro das prGpostas, e segmr-s!3-hao a respelt() lp.ge~lll~ade, e, q~.e. ~~o uS,e q,a.· pt:lr~zll d~s~u~ ~en
dellal)s..~sm9.s Pil~SOS, q!le.nos,ar.t~g!I~~tecedE!n- ~~en~q~: tx:a~e~,pp'r~íl,~~o,~,9. de destrUIr os 'argu~
tes se apontão para as. outrªspropos~li, dep_~is de ~ent<;ls. q'!e. teV!\1o·(jq:~i4<:l. c~lltra.oartigo. . ..
approvadas para a dehberação. »-FOl appro:va4(). Um nobre deputado trouxe para começo de seu
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d!scurso n3; sessão de hontem ã.~ seguint~s ~xpres- !estabe~ecer, e constituir; que vê perfeitamente que
soes de M.~ab~u, na assemblea constltl;lmte de nós· nao quere?1os senão o bem da nação, COIU
França- Nos nao somos selvagens, que ~lmos das quem os seus l~teresses eSlão idenlificados; um
margens do Or~n~c,? para formar uma socle~ade - che.fe emfim Ch~lO de tanta docilidade que até se
e sobre este prmclplO passou a tecer o seu dIscurso reSIgna a deposItar as suas proprias insi"nias para
mostrando com lüirabeau que em toda a monar.chia entrar pela primeira vez nesta augusta sala só por
constitucional é indisputavel ao chefe supremo da que assim foi decidido ainda antes de todo 'o neces
nação, consideradü como legitimo protector dos sario exame, e discussão; se opl'onha ás pro"iden
povos, o direito de examinar os actos do poder le- cias, que esta assembléa julgar necessarias ~ Demais'
gislativo, e de lhes dar ou recusar o caracter de lei; para que idéas assustadoras? . '
e depois de uma longa, ainda que muita erudita Todos os dias estamos· aqui ouvindo que os pO"os
oraçào, concluio reprovando o artigo. estão em des,~onfiança; que são muitos oS'obscrva-

E' com o mesmo autor citado pelo nobrc depu- dores dos procedimentos do governo; que o dlcfe
tado que eu pretendo convenceI-o. • do poder executivo quererá, ou não quererá; e mil

Mirabeau dizia (assim é) na asselllbléa consti- outras cousas: mas para que todos estes lerrores?
tuinte que os francczes não erão seh'agens sabidos Façamos o nosso dcyer,marchemos sempre com di
das margens do Orcnoco para formarem uma sacie- gnidade; e não nos lembremos de que o Chl'f.' da

• da4e; que a França. era uma nação velha, e sem nação se opporá jámais ao que fck juslo.
duvida muita velha; que tinha um rei preexistente, Voto pois pelo artigo; que Ilunc!! púdc st:'r cn
umgovemo preexistente, e prejuizos preexistentes: tendido senão a re"peito das maleria,,: constill\cio
dizia lambem que em todo o governo monarchico a naes, e reformas urgentes e indispenó'(l\'cis ; contra
intervenção do chefe supremo é necessaria para o que nada se pódl~ dizer COI\1 justiça.
completar os actos de legislação; mas porque não O SI' . .' 1; d' .
dirá o nobre deputado á que a ordem de cousas se I\~ ,llln:mo D:-o.·hihn.Hl.\ : - .~ pc \ h~nt~'m
lIplicavão estas expressões de Mirabeau? a. s~pre.sdo do ~rt. 3 de~te proJect~, , or ~l li. prtn-

Ellê . o d" bem clnra cp· sitivamente que fal- ClpI~S, superllUldade {J l.ncohen·nem; }loJe locnu iI
na IZIa . '.. o '. 0'- pedll-n, c por oulro motIvo.

l8!8 s? de uma monarchla J~ or~am~a~a, c. c 8sb Pondo de parte o (Ille SI' fez cm Portugal, (1 as
~ulda, mas quo a França nao ttnha amda chegado drcumstancias de oulras nações qne se reformarão.
aqueJla ordem de cousas, em que o podt:'r de .qut:'ror. unicamente considerarei a marl"ha da nOSl'a reforma.
e o p'o~er de obra.r podessem estar em per~clt~ har- Nós deixamo,,: em inteiro vigur a antiga l..gbla
mama. Eque pOrISSO elIe alta!.1Iente se expl~c~\ a q~e cüo em quanll) nllO fosse reyogada'; fomos com'oea
a facu~dll.de de demorar~ ac~~o do corpl! ll.g!slatl.' o aos para formar uma assemhléa lcgislali\'a e ron5
só podia per.lencer ao rei depoI~ ~a COn~lIIUlça~ feita tituinte; c juramos faz(')" a constituição politiea do
e quando UnIcamente se tratasse de n n~anter, m~s estado, e as reformas indispensayeis.
n~n~a quando se tratava de crear, e do fazer n ronstl- Posto iSIO, pergunlo qual é a lei que roubou ao
tUIÇllO'l . • " _ . monarcha a aUloridade de ter parte, mais ou menos,

Ora .se a respeIto de~s<1 naçijo JU tao velha ~Ill:a- na legislação'? .
beau, e os grandes .sablOs do s.eu.tc:mpo sustentuvao Depois de illslallada esla asselllbléa, o Imperador
que só d~pois de feI~a a c~nstltul~ao é que? poder não legisla; mas quem lhe póde àesde já tirar o di
de sanCClOnar as leIS POdlll pertencer ao rm; como reito da sanceáo "
não será assim p~ra ,com. uma ~açüo inteiram~'nll' Pela lei qu~ n~s convocou e pelo juraml'nlC que
nova, que pela primeIra \ez se aJunta para fOlmar demos, temos de fazer uma constitllição, e reformes
o seu pa~to_ socIal? _ . _ ur"enles; mas jií eslá feita essa constituição?

Se se tI.vesse dad.o toda a aUençao ao q.ue l1l111ta~ 'Não; logo será necessario uma lei que tire ao
veze~ aqUI se tem dIto que n~s .p~lo nosso JlIram~,?I~ chefe do poder executivo a ingerencia ll~ legislação
n?s hgamo~ a fazer a constI.tmçao e as ~eforl!las In como sanccionador deBa; em quanto Isto se não
dIspe~savels; estava en~end~do que o arLIgo nao faBa fizer assim, ou pela constituição, devemos s.uppc\r
das leIS regulamenta~es, pOIS nao.é destas gue nos .que-etle tem o direito de sanccionar.
deve~os ?ccupar; S101 das m~terll~s proprIamente Fundado nestes principios sou de parecer que se
1?0nst~tuclOnaes; e ne~tas eu n~o se~ como se possa supprima-o artigo, sem faBar da queslão se o Im
lmaglllar out:a sanc~o que n80 seja a da vonla~e perador deve ser privado do direito de sanccionar ;
&,e!al da naçao enuncIada pela assembléa constI- pois se della se tl'atass~ p~ovaria que lh.e compete a
tUlDte. _. .t sancçào; mas como nao e esta a malerIa de que SI'

Poder-me-hao dIz!:'r,. como me pa~ece ler J'\ ou- trata - abstenho-me de defendei-a.
vido que é melhor deIxar esta materla para quando '
se tr'atar da constituição: mas como é que se hão de O ?R. PI:'iIl~lRO DE OLIVEIRA: - Suste~tou a su-
transmittir aos povos; as deliberações desta assem- pr:essao do arllgo! mostrando que elle contmha do?-
bléaem materias graves e urgentes, que exigem trma _desnecessarl~e extemporanea ; desnecessana
providencia de lei, se se não tratar. desde já das for- por nao haver razao de pensar qu~ o che~e do poder
mulas indispensaveis? executivo negass~ a sua ~lpprovaç~oa leIS de refor-
.. Uin dos Sr5. deputados objectou que podia acon· ~as urgentes, pOl~ bem tmha·mamfesta?o seus sen

tecer que o chefe do poder executivo não quizesse t~menlos p~r mUlto~ acto~, e até ,!lo dIscurso q:ue
estar pelas medidas, que esta assembléa decretassc; tmha profendo no dIa da lD~tanaçao d~ assemblea;
ao que ja dous nobre~ dep~tados responderão : ~u e:-te~poranea por_ser a,questão ~a sancçao toda cons
só perguntarei c~mo .e.posslvel.que o.ch~fe da D3:«;ao tItu~lI~nal; questao. as:;az ,complIcada e sobre.a qual
que tãci voluntaria .6 ·efficazmente encammhou a ms- se dIVIdem os .escnptore:s,_quere~do alguns e ~or
tallação da presente ass~Qlhléa ; um chefe, que está argume~to.s ~olJdos, que ate nas lCl~ das ~ssembleas

ossaido das idéas as maisliberaes que sabe que extraordll?-arraslenha lugar a sancçao do Imp~rante.
fodas as assembléas cODs~itúintes sãJ independentes Por. u~tlIDO mos~rou que bastavlj. o ~)"ande rISCO de
de outro algum poder, -que nãO: sejao delegado para romper a harmoma entre a assembléa e o poder

. M
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executi,ó, para se não admittir tal disposicão; pois E' pois indispensa,'el que já de agora se declareo
era do de1"'er dos representantes da nacão· arredar principio universal de todos os publicistas- que 'os
d.ella todos os males, e procurar-lhe a maior somma _decretos da assembléa constituinte não dependem
de bens. da sancção imperial.-Voto pois que o 3.0 art. passe

O SR.. HIDSR.IQuES DE RE7.E~DF.: - Todos somos inviolavelmente tal qual está. '
concordes nos mesmos principios, mas cada um tira. O SR.. ARoncUE RE~Do.N :-Eu tambem voto pela
consequencias bem differentes: .con1"'!mo~ que n~o supres~ão do artigo, e levanto-m~ para que a nação
ha receios de que o poder executIVO nao de cumpn- toda saIba o meu parecer. Eu veJo esta assembléa
mento aos dec~'etos desta assembléa, e o nobre de- embaraçada no deliberar sobre esta materia; e donde
putado que me precedeu estando comigo que nã~ ha provém ~ste.emb~raço '? De ~I?s tenDOS desviad() do
esses receios, depois formou tantos escarceos que eu nosso prImeirO trIlho; se relIgIosamente observasse
fiquei espantado... . mos o ':l0s~o juramento, pelo qual. n?s_ ligamos.a

Não ha laes rec~lOs, (diZem uns). este artlgo de~e fazerprlmeu:o q~e tudo a J?ossa_constltmyao, e depoIs
ser supprimido. Nao ha taes recelOS: eu concluo as reformas mdlspensavels, nao entranamos agora
differelltemente: logõ este artigo deve passar tal neslas duvidas.
qual está, 51'. presidente se nós tives~em0s.. motivos DelU~is eu estou bem persu.adido que a assembléa
para suspeitar, que o poder exec~t1\"0 n~o cum- e a naçao querem dar a sancçao ao Imperador c~mo
priria os decretos desta assemblea, tcnamos a chefe supremo; logo para que tratamos agora dlSto
.se"uir uma de duas: ou c~deriamos do rigor dos antes da constituição'! Por ventura esta lei é de
principios, como já temos ~qui praticado a fayor das natllr~z<l; ~iversa das outras? Pois se ~ão é e se a
circuIDstancias: ou tomarlamos outra med1da que const.1tluçao ha de ser approvada pelo Imperador,
eu creio que nunca será necessaria. por que o não será igualmente esta lei? Firme

~Ias porque todõs somos convergentes para o n~stes pri~cipios sou de opinião 'que deve ser supri
mesmo ponto, ~o~que todos cyncorremos franca- 1mdo o artlgo.
m~nte p:\ra a feh~lda~~ da naçao: por~ue.a assem- O SR. ARAUJO LIMA :-Eu não pretendia falIar
blea e o p~der exec.ut! \ o .trabalhao. de maOs .dadas sobre a materia deste artigo; Illas como vejo que vai
para o. me"mo fim e por. lSS.0 ~n~smo que nao ~a passando a opinião de que n6s quizemos roubar ao
necessl~ade d,e alte~a"r o:; prlOclploS "geralme~tel:- Imperador os seus direitos, devo explicar-me. A
conhecIdos:. e por 1S.0 mOSlllO que lUe art. 3 dee commissão só teve em vista doclarar que estas leis
estar essenclalmen.te neste decr:to. . como anteriores á constituição, não dependião d~

Tem-se confundido, Sr. preSIdente" as leglslatu- sancção do Imperador, e para isto fundou-se nos
ras ordinarias com ~ pres~nte assemblea: nas o,utras principio's de direito publico universal; tanto
legislaturas a sancçao sera marcada, e a sua forma: basta. .
mas esta assembléa installa~a com plenos e extraor- Agora quanto a dizer o illustro preopinante que
dinarios 1I0deres, não póde Slm tocar em dua.s co~as nos temos desviado do nosso juramento pelo qual
como bem notou um nobre deputado; nao pode nos obrig,ímos a fazer a cOllstituicão e as reformas
tocar na monarchia constitucional, .nem na r~ligião indispensaveis; respondo que se "estã trabalhando
catholica, qne é a do estad? ; mas nmguem pode em na constituição, pois esta assembléa já incumbio este
razão negar queella tem fel.chados em .sua mao todos negocio, que não é de pequena mania, a uma com
o~ mais poderes: quero dIzer ella ~ quem ha de missão. Emquanto este trabalho se não conclúe occu
marcar a. divisão dos poderes:. el~a e quem ha de pamo-nos de outros objectos que se tem reconhecido
marcar as fórmas porque as leIS hao de ser prol!lul- urgentes; se o não fizessemos nada teriamos que
gadas, e apresentadas ao chefe, do poder exe~ut~vo: fazer, Portanto será bom que nunCll se diga que a
ella deve marcar o termo e a forma d.a sanc~~ 100- assembléa não cumpre os seus deveres.
perial, e sua maior, ou. menor extençao : eIla e que O SI\. AlI.OUCIIE RENDON :-Sr. presidente: Eu sei
deyc tudo regular, estIpular" firmar e estabelecer. que a comnlÍssão está trabalhando no projecto de

Ora.n~stes termos c0f!l0 po~em os d.ecr?etos desta constituição; mas nem por isso se segue que se não
assemb}ea. depender da lI~per~al s,ancç~o : _ tratassemos destasmaterias, nada teriamos que fazer.
. Se nos tlvessemos de faz~r su a con~tltUlçaO pode- Ainda nós não conclúimos o regimento interno, que

Tlamos guardar para .depo1s deIla felta, decretar a muitos dias nos ha de levar; mas no caso de nada
f6rma porque elIa ser~ apres~ntada ao poder exec~- termos que fazer,.serviriamos melhor o publico pa':
tivo, e como eUa. sena publicada: m~s, Sr. presl- rando esta assembléa com os seus trabalhos, por 15
~ente, pelo nosso Juramento somos obngados .a fazer ou 20 dias até se ultimar a constituicão' o contrario
as reformas indispe~saveis:_ e como estas leiS" que é principi~r por onde deviamos acahar:
já temos al7umas felt~, serao ~romulgadas? Ü;)IJ.!o E' neste sentido que eu disse que nós tinhamo~
.se lhes dara esta. sancçao que alUda a, constltulçao desviado do verdadeiro trilho; na mi.nha opinião a
não ~arcou ? Como estes ~ecretos po~em ~azer-se primeira cousa que deviamos fazer era a lêi funda
-effectlvos, tendo a assemblea constltumte Julgado mental; porque eu reputo os seus artigos axiomas
urg~nte~? " de direito constitucional, e destes artigos deduziria-

Nao podem de f6r~a al9Uma. sem.elhantes decre- mos as leis regulamentares como corollarios desses
tos dcp,ender de sancçao :e necessarlO que este ~rt. axiomas; mas nós, por este desvio, estamos estabe
"3' esteja neste decreto, porque, temos de '{lu~l~car lecendo corol1arios sem termos axiomas. Torno
algumas leis antes, que se pubhque a const~tUlçao: portanto a votar pela supressão do artigo.
é portanto muito em tempo, q~tl elle aqUl vêm, e . _
não extemporaneamente como dIZ o n~br~ d.eputa~_o. O SR. ÇARNEIllO !lA CVN.HA:-C0!fl esta suppressao

E'mesmo necessario que estes prmCIplos seJao (} que fatIamos SetlaSuscltar dUVIdas sobre a cons
,a~ui declarados em todo o seu rigor porq~e eu'~enho titucionalidade do chefe. do p0d..er execu~ivo : i~o~
j,ª ouvido gritar - Valha-nos a sancção lmperlal- dar a en~ender u~ receIO que nao temos. O~lgoe
E quem me diz. que estas v~7.es que são de uns, se necessarlO; conv~m qu~ conste em todo o BEazI1 que
.não vão espalhando por maIS alguns? estabelecemos claramente que a promulgaçao destas
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ieis não depende da sancção do Imperador; do con
trario se seguiria a desconfiança de que não pode
mos dar livremente o nosso voto, o que induziria
suspeitas sobre os principios porque se rege o Impe
rador ; o· que não tem lugar, porque todos estamos
persuadidos que é constitucion:ll. Nada mais digo
porque cs illustres deputados que me precederão já
-disserão tudo.

O SR. COST.-\. AGUIAR. :-Sr. presidente, eu tambem
não pretendia faUar sobre a materia deste artigo,
porque os illustres preopinantes que me precederão,
tanto -nesta, como na sessão passada, tem por ma
neira tal dillucidado a questão, que seria fazer-me
·enfadonho, se pretendesse accres.,centar mais al
guma cousa; como porém o honrado membro o Sr.
Rendon acaba de dizer, que só nos deveriamos ter
occupado da constituicão, e que até procederiamos
em ordem, se por 15, 'ou 20 Mas se fechasse as ses
sões etc.; não posso nem devo deixar passar em
silencio semelhante principio, que em certo modo
parece atacar de frente tudo quanto a assembléa tem
até aqui feito. -

Se o illustre deputado houvesse por um ponco re
flectido, que o fim porque nos ajuntamos neste
augusto recinto não foi só para fazermos a consti
tuicão, mas igualmente as reformas necrssarias e
ináispensaveis, sem as quaes jãmais a constituição
poderá progredir. de certo não avançaria as idéas
que expendeu. Além de que, seria decente que
estivessemos mettidos em casa, emquanto não fosse
apresentado o projecto da couStitllicão, havendo
aliâs tanto a fazer, tanto a providencfar, e tanto a
reformar? Ou é porventura obra de pouco momento
a feitura da· constituiçãO? Eu pela minha par~e

confesso ingenuamente que alla excede as minhas
f.0ucas ou nenhumas forças, e que só" a obediencia
as ordens da assembléa me forçou a aceitar tão ardua
-tarefa.

Emuma palavra, senhores, aproveitemos o tempo,
cortem-se aiscussões superlluas, evitem-se- rodeios,
isto entendo eu; mas não se diga por modo algum
-que ha\"emos faltado aonossojuramento. Muitos se
nhores tem tambem querido envolveracommissão em
outro ponto de consideração, qu~ nem vem para
aqui, e menos é este o lugar propno de tratar seme
lhante questão, sobre o modo, porque deverã para o
futuro ser posta em pratica a sancção, o que de cer_to
serã discutido com toda a madureza; e para entao
guardando o que tenho a diz:r sobre tão int~l'e~s~nte
materia farei vêr quaes Sao os meus pnnclplOs;
e bast; por agora pon~erar que a commissão,
eomo jã aqui se reflectlo procedeu da melhor
boa fé. . 0d

Tambem não posso OUVIr o que se tem quen o
inculcar; como é possivel, ?r. presi~ente, que S. M.
o Imperador deixe de pubhcar as leiS, que lhe forem
apresentadas? Não tem e~le dado tantas provas ~os
seus principios constituclOnaes, e do qllant~ se 10
teressa pela felicidade da sua e nossa patna ? Ou
'será por ventura este receio tão mal fundado bastante
para nos demorar e prender'! Não por cerlo.
- Marche a assembléa sempre de accordo com o

lmperador não se desvie das suas attribuições,. e
'menos se' ingira no~ outros poderes, que tudo Irã
'bem e 13m breve veremos o complemento dos nossos
trabàhos e esforços. São pois estas as reflexões,
.que por ora me occonem quanto á supressão do
..artigo. •.

.0 SR. BARÃO DE SANTO AMARO :-Sr. presidente:

Eu voto pelo artigo, p0J:.que estou persuadido qu"e
tudo o que pert~nce a materias constitucionaes nãC)
tem sancção. Quem nos mandou fazer a constitui
ção? A nação; logo só elIa tem a sanccão desta sua
obra. Nisto não póde haver duvida; sáo re"ras ""e-

d do -t o '"
ra~s . ~ 1l"~1 o commum; a questão Jliz só res-
pelt~ as leIS sobre reformas urgentes e indis;pen
savelS.

A meu entender tambem estas leis não precisão
de sancção: lo, porque a fórma e maneira de se dar
esta sancção não está regulada por uma lei: 20 , por
que reformas não se pódem considerar senào como
parte das leis constitucionaes.-

A constituição é o epilogo de todas as reformas
que uma naçào faz na sua legislação politica e civil;
eomo taes as leis sobre reformas entrão na ordem
de leis cons! itucionaes, e neste sentido, como disse,
compete privativamente á nação approvar, ou desap
provar a obra. de que encarregou os seus represen
tantes, isto é, sanccional-a.
. Todavia para. maior clareza, c precisiio, e para

tirar toda a dUVIda, conformando-nos ao nQsso ju
ramento, eu quizeraque expressamente se declarasse
qune~ e~'ão os decretos desta assembléa. que não
precls~\'ao de sanc!:ão paran sua promulgação: e por
ISSO ofIereço a seguinte

(C EME:-iD.\

«( Os decretos dn presente lIssl'mhléa que tiverem
PQr oiJjecto l'~gislação constitucional, ou reformas
uI'gentes c indispensaveis. seriio promulgndos sem
preceder sancção.-O deputado, Barão (le Santo
Amaro.ll-Foi apoiada.

O SR. HF;NRlQUES DE REZE:oiDE :-Sr. presidente:
Supposto eu tÍl'e cedido da 3a "ez que me toca li fallar,
todavia apparecom cousns a que me não posso calar.
Dizer um nobre deputado que esta assembléa devia
suspenaer os seus trabalhos, por alguns dias, até
que appareca o projecto de constituicão, é esque
cer-se do juramento que prestou, e do fim para que
foi installada esta assembléa, que é fazer a consti
tuicão e as reformas indispensaveis; é dar ao mundo
uma idéa de que esta assem bléa se tem deslisado, e
excedido os seus deveres.

Eu quero, Sr. presidente, que se declare e que se
diga ã na~ão, e ao mundo inteiro que esta assembléa
tem procedido muito em regra, e que tem direito a
fazer as reformas indispeusaveis, e que não passe
surrateiramente a idéa de que não caminhamos
competentemente.

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA pedio a palavra, e re
quereu que se visse se era ou não apoiada a supressão
do art. 3° que propuzera, pois era uma emenda
supressiva.-Foi apoiado.

Julgou-se a materia sufficientemente discutida;
e o Sr. presidente disse que se passava ao art. 4. 0

Antes porém de ser lido o dito artigo, suscitou-se
a duvida se o autor de uma emenda entrava no
numero dos que o regimento assignava como preciso
que votassem a favor de uma emenda para se consi
derar apoiada.

O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-Eu creio que nos
5 votos que são. precisos para se apoiar uma emenda,
não se conta o autor.

O SR. COSTA AGUIAR :-Eu acho que o autor da
emenda deve entrar no numero dos 5 ou lO mem
bros marcados no regimento paraapoiarem as emen
das nas segundas e terceiras discussões; porque
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O SR. ACCIOLl ~edio a pillavra e propõz que em
lugar do term~ fietS que se achava no artigo se po
zesse leaes.-Foi regeitada.

O SR. ROCHA. FR.!NCO tambem offereceu a se-
guinte .

qUem faz o mais, melhor fará o menos, quero dizer,
se elie vota na discussão, afinal como não poderá
apoiar? Além de que. a razão 'porque se exige que
as emendas sejão apoiadas, que é para não se faze
rem se~ consideração, não exclúe nem póde-exclúir
o propno autor; e menos o regimento o declara; o
que de certo faria se o mesmo autor não devesse
entrar neste numero. 'I d

« .l> an amos_.portanto ás auto.ridades competen-
O SR. PRESIDENTE propõzá votação a materia; e tes que cumprao e fação cUJ!lpnr o presente de-

decidio-se que o autor da emenda entrava no numero ereto, etc. -Rocha FI·at~CO. »-Foi regeitada. .
de votos preciso para se julgar apoiada. Julgou-se então'a materia sufficientemente di~

Passou-se ao art. 40
, do seguinte teor: cutida, e o Sr. presidente propõz se a assemblia

«Art. 4.0 A promulgação será concebida nos ter- dava por conclúida a 2.a discussão e vencendo-se
mos seguintes: D. F. a todos os nossos fieis subditos q~e sim, propôz se o projecto passa~a ií 3.a discus
saude. A assembléa geral constituinte e \egislativa sao, e tambem se resolveu que sim. -
do Brasil tem decretado, eO nós queremos e ordena- Passou-se á 2a paz'Le da ordem do dia, isto é ás
mos o seguinte. (A letra do decreto). Mandamos 2as leituras de propostas vela ordem da sua anti~i
portanto a todas as autoridades civis, militares, e dad.e, e leu o Sr. secretario Carneiro de Campos o
ecclesiasticas que cumprão, e fação cumprir o refe- proJecto do Sr. Caldas para se prohibir a.admissão
rido decreto, em todas as suas partes, e ao chanceller de qualquer pessoa e sexo a noviciado nos conven
m6r do lmperio que o faça publicar na chancellaria, tos do Imperio. (Publicado na sessão de 24 de Maio.)
passar por e11a, e registrar nos livros da mesma O SR. PRESlDE!'o"TE, na conforillidade do que ulti
chancellaria a que tocar, remettendo os exemplares mamente se vencera, propôz á discussão se era ur
delle a todos os lugares aque se costumão remetter, gente a materia do projecto.
mandando o orih"Ínal para o archivo publico. Paço O SR. CALDAS :-Quando me lembrei de propôr
da assembléa, 12 de Junho de 1823.-Como relator, este projecto julguei a sua materia ur~ente. Entendi
Araujo Lima. » que tratan~o-~e de promover a agrlclI1tura como

O SR. MUNIZ TAVARES:-Estou certo que a mente um dos primeiros elementos da prosperidade e fu
da commissão era dar a S. M. os seus titulos de tura grandeza do Brazil, e não podtmdo aquella
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do adia~tar-se sem braços, deveriamos tomar alguma
Imperio ; mas parece-me justo que expressamente medida que obstasse á diminuição destes de que
se acrescente ao artigo o seguinte-Dom Pedro por tem bastante falta este paiz; e como muitJs indivi
graça de Deus, e unanime acclamação dos povos, duos, por diversos motivos que os determináo vão
imperador constitucional e defensor perpetuo do encerrar-se nos cIauslros, com graT'e prejuiz~ da
Brasil, etc.-Foi adoptado o additamento. população, jqlguei ser urgente prohibir-Ihcs POl'

O SR. CARN"EZRO DE C.UlPOS :-Archivo publico não uma lei a entrada nos conventos, e facilitar-lhes a
ha; e portanto para se faBal' nelle na lei, é preciso sah~da delle~ até qne a ass~mb~éa tivesse por COn
qne a assembléa mande primeiro fazer um. EmPor- ve~lle?t.e legislar sobre este obJecto. S~o estes os
tugal as o leis ião para a torre do Tombo; e aqui pnnclplos que me resolverão a fazer a proposta' a
guardão-se na secretaria de estado compelent&. assembléa decidirá se tem lugar. '
Parec~me portanto que visto não haver archiv~ . O SR. BARÃ~ DE S.A.~TO AMARO :-Eu creio que os
publico, precisa de alteração o artigo. Illustres preopmantes se esquecerão de que ha Uma

OSR. ANDRAD,t ~lACHADO :....:....A mente da commissão ~rdem, que não está derogada, que faz depender de
foi assignal' um lugar p'!-ra ond~ devem ir os origi- licença do g~verno a entrada de qualquer pessoa nas
naes das leis. Em verdade se suppõe no decreto a corporacões roligiosas. Existindo esta ordem existe
·existencia do que não ha ; mas como esta legislação uma próvidencia para os males que se tem apontado
talvez fica regulando para sempre, entenda-se para e é portanto desnecessario Oprojecto. . '
quand.o o houver; e entretanto guardem-se na se- O SR. AROUCHE :-Ha muita cousaque se adopta
cretana. . ipo!-, moda; até já foi moda ser frade; hoje felizmente
. O SR. FRANÇA :--:Eu entendo por melhor fic~em Inão o é, Algum dia os pais defami!ia obrigavão
na chancellaria,. ate que tenham.os lugar proprlO,.8 frequentemen!e as·filhas a .serem freiras, agora é
então se passaraõ para esse archlvo todos os papeIS rara a profissao de uma freua. TOdos os conventos
que existem na cbanceBalia, por falta de deposito te~ pouca gente, tanto de um como de outro sexo'
proprio. A este fim offereço a seguinte . _ já é preciso chamar, e alliciar, para qualquer iap~

estudar para frade; ha cá fóra muito em' que se
« EMENDA I empreguem os homens. Portanto parec~me que

. " h" Inem vale a pena de falIar nesta materia, quanto maic
« .Flcando. o onglDal a I ate que se esta;beleça o Idiscutir-se umprojecto. ~

archlvo publIco para onde devem ser remettldos taes '..
diplomas.-Paço da as~embléa 27 de Junho de 1823. i O ?R. CARNE\,RODE CAMP~s:-Sr'.Jlresidente: Não
O deputado França. »-Foi apoiada. . i haleI, ao menos que ~u saIba,C[ue úlhiba a entrada

o O S1\. CARNEIRO'DA CUNHA :-Eu requeiro a sup- \' d.e qualque~ pessoa nas. otdens .r~gulares ; tinba:-se
ptessão da palavra· queremos; e mud~ei esta for- . sim determmado qu~ precedess~ ~lCença do gove~no,
mula pelo modo que proponho na seguIDte I e este a seu arbltno a conc~dla ou negava" até

• • • o. mesmo quando alguem .se querJa ordenar. Portantô
. « EMENDA. ! se a assembléa reconhece~ que é conveniente que. Inem o governo poss.a dar aquellas licenças; faça-se

« E nós ordenamos e mand~os.-:-Joaqu~m Ma-I ~ma lei, e em tal caso lem lugar o projecto. Este é
-noel Ca.rneiro da Cunha. »-Fol apOIada. o meu parecer. :. . '.
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oSE. PE1wR,& D.\ CUNH.\ :-Reje.ito absolutamente
a disposição deste projecto pelo qual se prohibe a
admissão de qualquer pessoa para o noviciado em
todos os conventos de um e outro sexo, pois apesar
de boas apparencias com que se pretende sustentar
esta opinião, ella é todavia diametralmente opposta
aos principios da liberdade civil do cidadão, e pouco
util á religião que professamos. .

Se nós tiveramos de discutir a' materia que se
propõe, eu most.-aria por factos, remontando-me até
á origem da vida monastica que geralmente fallando
ella t.em sido assaz util á Egreja e ao Estado.

Eu lembraria que no claustro tem havido a pra
tica de todas as virtudes moraes e christãs. exerci
tadas por varões illustres, modelos de saber e de.
santidade: que elle foi o deposito das sciencias di
vinas e humanas, nos seculos de barbaridade; que
alli se tem fundado escolas para instrucção da moci
dade; que tem sido o asylo de muitos desgraçados,
e que mesmo o nosso Brazil lhe deve parte de sua
civilisac;.ão ; mas receio ser chamado á ordem, por
que a questão de que se trata é sómente da utgencia
deste projecto, o qual julgo desnecessario no actual
estado de cousas; não só porque ha hoje tão pouco
quem se queira sujeitar ás regras e estatutos dos
venerandos fundadores das ordens religiosas, como
porque o nosso ministerio tem j,i acautelado por de
terminações particulares dirigidas aos governadores
e prelados das provindas para evitarem a admissão
sem limites das pessoas que quizessem entrar para
o estado clerical e regular.

Tem sido como moda do tempo para se mostrar
desabuso, e espirito de novidade de clamar contra o
monachismo, e affectar alto despreso contra os que
se dedicão á vida da oração; o que é na verdade
reprehensivel; pois aind~ que algu:ns religiosos se
tenhão affastado do cammho da VIrtude, nem por
isso deve o erro de um, ou de outro individuo man
char a pureza e exe!Dplar conducta de sua cor
poração.

Persuado-me que a proposição do illustre depu
tado tem por objecto principal a necessidad~ em que
o Brazil se acha de augmentar sua populac;ao ; ma~
esta razão não basta, ou seja porque ha n~lIe mui
poucos conventos, e estes se achão quasl despo
voados, ou seja porq.ue se esta regr~ prevalecesse
·deveria haver uma leI geral que promovesse os con
sorcios para que se não conservasse tan~a gente no
celibato como se vê na tropa, e em mUltos outros
estados 'da vida social. .

Demais reunido ohomem em sociedade, e cedendo
uma porcão de sua liberdade natural, te'l'e por fim
principai o goso de sua liberd~de chil emquanto
ella é exercitada cenforme as leIS do.Estado.: e como
podemos dizer que elle gosa deste mapreClavel be
neficio se podendo elIe applicar;.se livremente a
qualquer gener~ de ~ida, sem q~e alguem lhe possa
impedir que seja artIsta, negoCIante, ou lavrador,
lhe for vedado entrar no claustro, tendo para elle
vocação? . . .

E ainda quando por. boa pO~ltJca se Julgasse con
veniente esta pragmatIca, .serIa de absoluta neces
sidadefazer differença entre pessoas de l~D1 e OU~!o
sexo, que por suas idades e circumstanclas deVlao
fazer a excepção dessa regra.. . _ .

Deixemos por agora estas dlSposlçoes pecuhares,
e o tempo nos guiará para o IJ.l~lhoram~~to de nos
sas instituições religiosas, politlcas e CIVIS.

O SR. BARÃO DE SANTO· AMARO :-Eu fallei de or
dem e não de lei; a questão é se existe a. ordem.

Todos sab~m que o Brazil até á epoca da nossa in
dep~ndenclae~ reg~do_por cartas. régias, provisões
~ avISOS,. q.ue nao tmha? promulgação, e nem por
ISSO,se dua que ~ssa legISlação não obrigava.

E fóra de dUVIda que os chefes das corporacões
religiosas e os bispos no Brazil, e mesmo em Por
tugal não podião admittir nos claustros, nem rece
ber a ordens clericaes nenhum candidat(\, sem pre
ceder licença expressa expedida pelas secretarias de
Estado: esta licença suppõe uma inhibição, para a
qual precedesse ordem, que existe,como já disse, e
e que tem sido guardada e observada como lei, no
sentido rigoroso da definicão de lei. .

O illustre deputado de c'erto nem ignora isto, nem
póde estar enganado, tendo, como tem, tão longa
pratica dos negocios.

O SR. CARNEIRO DE CAlIPOS :-Repugno chamar
lei a uma carta régia. Não porque eu esteja persua
dido que se não deva obedec~r á ulUa carta régia,
muito mais no systema antigo de uma IIIonarchia
plena ê absoluta, em que era sempre obrigatoria a
vontade d(\ supremo imperante, de qualquer ma
neira que fosse declarada, ou de viva voz, ou por
escripto; mas porque, segundo tenho ouvido t~Jll
se combatido a urgcncia da presenle proposta por
confusão de idéas, aliás bem dislinctas.

Antes de tudo devemos convir nas Ilocões das
palavras que se empregão na discussão, e defini-las
mui exactamente, para evitarmos o perigo de labo
rarmos em confusão que nos póde induzir em erro,
quando se trata, como agora, de decidir se é Oll não
urgente a lei que se propõe.

A lei, Sr. presidente, é um edicto perpetuo. EUa
propõe-se a regular um objecto pelmanente, do
interesse geral do ESlado, obriga a todos e sempre,
até que por outra seja revogada.

Uma carta régia não é mais do que um decreto;
só difrere pela formula com que é escripta; e tem
lugar quando se expede alguma ordem para fóra da
corte, ou se encarrega a uma ou mais pessoas de um
negocio particular; os decletos ~ão sempre diri
gidos aos tribunaes, relação, e ministros existentes
na côrte, e de ordinario servem de titulos para em
virtude delles se expedirem ulteriores ordens ou
despachos.

Ora um decreto não é lei; o seu objecto é parti
cular, e ás vezes do interesse pessoal de algut'm. A
lei é obra do poder legislativo, e os decretos e carlas
régias são ordens do poder executivo, e se expedem
ordinariamente em consequencia de uma lei.

Não pareca ociosa esta differença de lei a decreto
ou carta régia, nem que eu insisto em uma questão
de nome. Porque se se mostrar que ha uma lei que
prohibe a admissão de noviços nas ordrns regula
res, eu conclúirei que o proiecto que se nos apre-·
senta é desnecessario; pois não propõe uma provi
dencia que não esteja· já dada,. e neste caso só
restaria exigir a obsel'vancia da leI, que cerlamente
se deve presumir geral para todas as provincias do
Brazil.

Não é assim quando se quer fu~dar a prohibição
em cartas régias, porque destas !l'a.o _se presume a
generalidade da ordem ou prohlbJ(;ao; e para se
mostrar que esta é geral, deve-se ao mesmo tempo
fazer constante que essas cartas régias forão circu
lares a todas as ~rovincias, pois a provinda ~u
provincias a quem não foi dirigida uma carta régIa
com semelhante prohibição não está obrigada a ~e
guIar-se pelas ordens que forão por esla maneIra
dirigidas ás oulras.
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Por conseqllencia dizer-se que deve ser rejeit.ada Iquizerem entrar para os conventos, mas igualmente
a proposta, com 'o fundamento de ser materia já sobre os requisitos, formalidades e mais proyiden
regulada por lei, e produzir sómen.te cartas régias Icias que se de,em observar na seculatisacão dos
para certas pro,inciàs, é Yerdadeiram~nte uma con- que quizerem,. ou pretenderem sabir de taes-casas;
fusão de termos, é realment.e não pro,ar nada. o que tudo de,endo ser feito cüm rnadu...-esa nãc

F..sta materia exige uma maior circumspecção; p6de por isso ser agora tomado'em consider~ção.
de nada menos se trata do ql!e remover um dos -;Accresce' ao que deixo ponderado o nenhum re-

- gran!les embaraço,s do progressIvo aug~ento de po- ceIO de que actualmente fiquemos privados de
,oaçao en~ um palz, que tanto necessl~a de braços grande numer~.de braços; porgne nem é esta hoje
para ell'ecln'amente cheg.\r ao aU,) grao de gran- a moda, como Ja reflectio o Sr. Rendon, e menos a
deza e opulencia a que é destinado, pela fertilidade m?cidade brazileira nas circumstaqcias actuaes de
du 'seu terreno e preciosas matrizes de riqueza qne seja semelhante genero' de tida, procurando antes
em seu s.eio encerra., , . emprilgar-se ou no seniço da patria, ou. em di-

Eu, sei que a pNhlblçao d~ q,ue se trata.e::ta,a n'~~ outras ?ccupações de .q~e lhe prorém maiores
-em YIgor em algumas prOYlllcl?S. mas nao m<l utilidades e mteresses, e e Isto o que obsenamos
const.a que eBa tenha sido geral para to:las; ora por toda a parte Voto portanto contra a urgencia
isto é (I que se deve averiguar antes de se ' oppõr á do projecto. .
urgencia do projecto. e nào se preenche a averi- O 5 Ao. • O • .
O'uar-.ão com as cartas récias dirigidas ao Rio de ~. - CCIOLl. - _ que a~bo de_ouvir roe pa-
Janéiro e Bahia. o rece .dlgn,o de attençao, e por ISSO nao posso ficar

•. d 'fi d l'd" d em silenclO._....m a 1U~smo v,~ri Ican o-se a genera 1 aue a ~r s' .
Jlrohibiçào, nem por isso votarei contra a urgenr.ia ã~. pr~ ldente, tratando-se por a,ca;so de legls~a-
do projeclo; porque todas essas ordens contra a ad- ~so, ~:\~~I~stre membro.expendeu Id~as co~tranas
nll"<:ào de ....>.....ular~' davão ao me<:mo tempo au ""0- q • o po~ ce~tllS. e passo pOIS a re::;ponder

--, "o .-., • .'" fazendo ullla dl<:tmc("ao
yernO uma tão ampla faculdade para nellas dlSpl'nS<1r. - J. '. o '. •

que se tornayão illl1sor;as. Pelo que mesmo na hypo- Quando as cartas. régias so"Conll.!lbao a~adecl-
thilse de ser .....eral a todas as pro,incias do Brazil esta mentos a certos serviços, ou louvavao medidas quo
l,rohib":çà:), opóde ser muito util (I prnjecto pelas alguns, c,?pregados tinhão ab~açado em ce~tas c~r
cantelas que poderemos l'stabelecer, para não se cumstanclaS, por certo._que. nao .s': cham~vao.lels,
franquearem tanto estas dispensas; e por is-;o voto ma~ quando ?llas abrangl~o ~lSposlçoes leglslatlvas,
pela sua ur ......:ncia. quem poderi\ n~gar que tlnha~ essa força 1

, o , •• A nossa legislação l'stâ chela de exemplos. Além
O SR. CAR~EIRO DA Cl'XH-\ :-J~ste proJecto tem disto na UniYersidade de Coimbra ensinarão-me que

d!l~$ parles: e~I lIma vt::da-se. a entrada para ~ no- a legislacão patria se compunha de decretos, cartas
nCiado, o que Julgo mUlto t'tIl; na outra propcle-se ré"'ias al,arãs etc.
.um principio de reforma fac:ilitando as s~llidas. ~\ vi~la, pois: do que tenho exposto, não concordo
Todos sabe~ que temos U,?-l n~mero excesslvo. de com a idéa de que a carta régia não seja lei.
frades e fl-elras, e que os p,us ate chegam a praticar , .
barbaridades para, obrigar as filhas a professar; . O SR. C.\RX~IRO DE ç,\}Jp~S: ,- Admira-me ';lue ~
evitemos pois este despotismo domestico tirando as Jllustre pre~~ma!lte amda IDSIS.ta em con~undtr lei
o{)ccasiõcs de se exercital-. eom ca~la. rcg!a, Julgando que nao deve deIxar pas-

AI O d' l'b' h'd t d sar a dlslmeçao qlJe fiz .
. ~m l~to o c~ 1 ato e recon eCI o por ? o~ o~ Eu fallei com bastante clareza, não neguei que

poll!l~os c~~~ ongem de grandes. IJ?ales do ~staao. fosse obrigatoria a ordem eoínmunicada por uma
e mUlto prm~~'palmen~e o deve ser no Brazll, onde carta régia, mas o que neguei, e ainda nego, é que
t~nto se prevlsa de cUldar. no augmento de popula- lei e carta ré!!ia sejão diplomas da mesma natura
-çao para 'promo~'er a as:riCultura pelos nossos de e do mesmo ~treito. za,
pr~!e:encla a?s estrang~!i;-:. '. Todo:: 03 soberanos por diversos modos declarão

. Ne:>te ~entldo e,1 con_ld_:10 ut11 o proJ.e~~~, eUe a sua vontad'3 para onrigarem os seus subditos : os
nao destr~e?e _t?do, nem ISSO era ~d~ls:mel,as mesmos romanos a declaravão por edictos, rescri

-ordens re"llLI~e:;, m~s tem por fiI? ~unmUlr o nu- ptos, decretos, e por mandados, segundo os ditre
ID~ro dos mdlVlduo," q1le rec?lhI~O" no. claustro, rentes fins a que se dirigião. Por qualquer destes,
;;tlem . de serem ~ultas vezes mf~lizes, sao se~pre modos a ,onlade do. imperante obrigava áquelle a
mutels ~ara a SOCIedade, que" precisa delles na I:U~: quem eBa !.<omprehendia; mas lei propriamente era
.tura d3::; ~e~ras e. nas arm~_. H.econh~c~ndo pOl_ ,;6 aquella ,ontade declarada por editos, porque só
:estes male" .oto pelo remedlO que os dlmmue. esta obrigava a todos os subditos. '

O SI\.. COST,l AGUIAR. - Sr. presidente, eu sou lXo systema da monarchia portugneza que nos
tambem da opinião de que o projecto em qU(l::;tão regeu até agora temos carta de lei, lei alvará; de
não é tiio urgente como se pretende, não só pelas ereto e provisão.
razões já expen4idas, mas até mesmo porqu~por Se o ohjecto era um negocio publico do estado,
ora não podemos, nem devemos tratar deste obJecto geral e permanenle, paomulgava-se uma carta de
sem que a cOllHIlissão ecclesiastica apresente'um lei, 011 uma .lei. ' , .
plano de reforma á este respeito; o que de certo não .Estes dous diplomas erão uma e a mcsma cousa~
'póde fazer sem os esclarecimentos precisos, e par~ e só ·tinbãoa dilferença que a assignatura da carta
ticularmente sem o preciso conhecimento do nu'- de lei era -El-Rei com guarda - e na lei se as:"
mero de conVéntos de nm e olltro sexo, a totalidade signavaordinariamente ---: El-Rei - ou - Rei. Os
dos religiosos que neIles existem,e outros dados alval"ás verdadeirameute não erão leis, pois alguns

. indispensaveis para a melhor execução e cumpri- até são rescriptos de,m~rcês: o uso introduz.io-este
mento dq referido plano dc reforma,q.ue á meu Yêr diploma ~omo le~, e por elIe seregulárão lambem
deverá tratar não só sob!e .0 modo e clrcumspec~ão os negoclOs publicOS do .~stado; mas ~omo por sua
com que devem ser admlttldos os que para o futuro natureza elles nao p:>dmo durar maIS do que unr
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~nno,~pen~va~ef~~nd~sperpemos~clafu~a
de lei que se lhes confena. Um decreto porem nunca
teve força de lei, é uma especie de rescripto que o
rei mandava particularmente a algum tribunal, re
lacão ou ministro enstebte na côrte para certp e
determinado negocio; e quando dirigia este rescri
pto para fóra da côrte se fma por uma carta régia,
bem como se chama"a resolução quando era em
e,onsequencia de consulta de um tribunal, e lavrada
sobre a mesma consulta. Portanto, decretos, cartas
régias e resoluções são a mesma cousa, e só differem
nas suas formulas, mas nenhum dest.es rescriptos
erão leis, nem erão destinádos a obrigar geralmente
·a todos'e em toda a monarchia.

Sei que muitas cousas no Brazil erào reguladas
pQr cartas régias, mas isto só mostra que não havia
uma perfeita exacção· na maneira propria com que
se devião expedir as ordens.

Tambem pelo systema da mona1'chia pOIt.ugueza,
se exceptuarmos as provisões dos tribunaes, que
são passadas em consequencia de ordens recebidas,
ou por jurisdicção propria, nenhuma ordem expe
dida em nome de EI-Rei devia ser executada sem a
sua real assignatura, pois a ordenação mui positi
vamente prohibe a 'lxecução das portadas. ainda
expedida em nome de EI-Rei, e só manda executar
ah:arás passados pela chancellaria; e todavia intro
duzirão-se as portarias e avisos, por esse meSmO prin
cipio da falta de exacção no uso do diploma proprio.

E' porém de advertir que quando se determinava
alguma cousa que devia ter observancia g~ral, então
essa ordem se fazia circular; ora isto e o que eu
exijo que se mostre nas cartas regias com que se
combate a urgencia do projecto.

O SR. BARÃO DE S.u·....ro AMARO: - Como o illustre
preopinante confessa que havia esta ordem, estou
~tisreito, porque eu não faUei~m lei, falIei em or
dem, e disse que està se executava, o que lambem
se nào nega; o mais que expendeu foi uma instruc
ção que DOS quiz dar do que era lei e carta régia; eu
a acceito, e a agradeço. .

- O SR. PRESIDENTE": - Os senilOres têm e3tado e
(~st.ã.o fóra da ordem; e'l os convido, se quizerem
combater-se, a que escrevão, porque discutem isto
fóra da assembléa, e .até iDstruem o publico; mas
aqui não tem lugar.

O SR. FMNCA.: - Eu reputo urgente a· discussão
de todos os projectos, que tendem a melhorar a
sorte do Brazil, cortando pelos embaraços. politicos,
que 111e empecem O augmento progreSSIVO da sua
prosperidade.

Nesta condicão comprehendo eu a tolerancia do
governo á respeito dos votos religiosos do sexo fe
minino em clausura.

Um paiz tão diminuto em povoação Como é o
nosso attenta a sua vasta extensão, não Se p6de
comp~decer com instituiçõ~s contrarias á procreação
e multiplicação d~ esp~cle hum~na. Nesta .parte
admittiria eu a dlscussao do proJecto nffereCldo, a
fim de se occorrer á povoação dos conventos que ha
-de religiosas; pois co~quanto eu ~espeite a. piedade
das suas fundações, nao posso deixar de dizer, po
liticamente fallando, que eUes que não servem para
-outra cousamais do que para tirar á sociedade omaior
numero de bracos que aliás lhe poderião ser uteis.
Voto portanto 'pela urgencia,: no que respeita ás
entradas de freiras para a clausura de ora em diante,
'como objecto queéintimamente connexo com a popu-

l,!-ção do nosso paiz, de cujo augmento muito neces
SItamos.

O SR. LOPES G.uu.: - A. questão que se deve
actualmente ventilar, segundo o processo dos nossos
trabalhos, reduz-se a saber se é ou não urgente o
projecto de lei offerecido á discussão. EInquanto a
mim elle não involl"e a urgencia que parece ser
prescripta em o nosso juramento; porqlle se houyer
mos de encarar como urgentes todas as reformas
de que resulte alguma ulilidade, então esta legisla
tura extraordinaria· será de uma duracào intermi
navel; e não se empregará em repar3!r quanto an tes
os males que mais affectão o bem ser da nossa so
ciedade: é a gravidade destes males que nos deve
servir de principio para darmoso caracter de urgente
ás reformas que sào da competencia desta assembléa.
Vejamos pois se o projecto inculca uma reforma de
tal natureza.

O primeiro arti~o tem por fim prohibir proviso
riam,'nte a admissão de pessoas de ambos os sexos
ás communidades religiosas: esta disposicão torna
se manifestamente ocCiosa; porquanto tendo a as
sl:'mbléa creado uma commissão ecclesiastica, é de
esperar que antes de um anno ella nos apresente um
projecto de reforma geral, no qual se adoptaráõ
bem refiectidas deliberaeões sobre este e outros
objeclos de grande im(lórlancia. Elllretanto que
numero de pessoas se proporáõ a faz!'r ,"oto de
clausura. pata que occupemos o tempo presente
mente tão necessario ao estabelecimento de outras
reformas. que anciosos os povos esperão?

Eu estou persuadido de que a agriculllra, f'ommer
cio, arles e sciencias não s~· hão de retilrdar no Bra
zi! por falta desta medida p1'ovisoria: outros são os
entraves e estorvos consideraveis que soffre a nossa
prosperidade.

O 2° artigo não é menos destituído de urgencia;
um dos illustres preopinantes que me precederão,
cel"tamenw!l.lbOrOll em crasso engano querendo sus
tenta-lo: além de outras razões de facil refuctação.
uma por elle produzida, como mais plausivel, foi a
necessidade de· promover a populacào de que lanto
carece este vasto· imperio; a nullidade desta·razão
basta para tirar toda a urgencia ao 2° artigo: por
ventura um frade seclllarisado conspira de alguma
sorte para O allgmento da populaçao? Eu não sei
que o concilio de Trento exorte menos os clerigos
do que os frades á observancia do celibato.

Eu me can«:aria em expender muitos outros ar
gumentos para mostrar a falta de urgencia do pre
sente projecto, se a maior parte dos dis?::ursos dos
honrados membros que me precederão, não afian
ças~em a sua regeição, pela qual eu voto desde já.

O SR. CALD.IS: - Requeiro a V. Ex. que se pro
ce.da á votação para acabarmos com isto.

O SR. PRESIDENTE .perguntou se a materia estava
discutida, e julgando-se qUf' sim, propôz se era ur
gente; venceu-se que não; e ficou por isso regei
tado o projecto.

O SR. CARNEIRO DE CAUPOS passou-a lêr o projecto
do Sr. Rocha Franco, sobre a alternallvá ecclesias
tica nas contas dos testamenlos. (Publicado na
sessão de 27 de Maio.)

O SR. PRESIDENTE :-Este projecto está no mesmo
caso do antec'edente; vamos portanto tratar da u1'-
gencia. .

O SR. ·FI\A.;SCA.: - Eu entendo que a doutrina da
próposta não lliduz a promulgação de uma lei; o fim
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que se propõe o nobre autor della não é fazer direito
novo: é sim suscitar a observancia de uma lei, e
uma lei tão antiga como é a de 3 de Novembro de
1002; contra a qual porventura tem adquirido força
a pratica dos abusos assim como contra outras
muitas. -

Destes_ abusos todos nós temos noticia; e não
ba muitos tempos que á esta assembléa veio o re
querimento de um cidadão, queixando-se do que
com elIe se' praticava ao dito respeito. E demais
disso cuido que até ha julgados prol e contra a pratica
deUa: o que traz vexame ás partes, que sempre é
um bem remediar.

Em tal ca50 pois, eu seria de voto que recebendo
se a proposta como mera indicação a tomasse a
a5sembléa em consideração e resolvesse communicar
ao governo que havia como ab usiva a pratica con
traria á sobredita lei da alternativa -do juizo da
conta; a qual se devia e deve cumprir exactamente
emquanto por outra lei não fór revogada em todo
ou em parte. A assembléa resolverá o que lhe
approllver.

O SR. PEREIRA DA CUNHA: - Bem faci! seria de
monstrar a illegitimidade com que os j Ilizes eccle
siasticos se arrogarão o direito de conhecerem das
contas que os testamenteiros devem dar de suas
administracões: mas não devendo-se ultrapassar-se
os limites da questão que versa unicamente 50bre a
urgencia deste projecto. direi apenas que tendo a
introducção deste abuso a sua orIgem nas decretas
de alguns pontifices, passou a ser objecto das cha
madas concordatas, a primeira de El-Rei D. Diniz,
e outras que se lhe seguirão; tomando aS5ento nos
nOssOS codigos á pretexto de direito commum,. e caso
mixti-fori, como está encoq>orado no reglmento
dos provedores das comarcas. Deste abUS1'do nasceu
o outro da concordia que os escrivães entre si fizerio
para atermaI' ~s grandes conte~taçõe~ q~e sua ambi
cão reproduzla pela preventa JunsdIcçao, estabele
êendo-se a alternativa dos mezes para o exame de
taes neg,?cios; vindo per esta manei~aa di~t~ibuição
dos eSCrivães a firmar a competencla do JUlZO. Mas
como' os ecclesiasticos quizessem exercitar suaju
risdiccão tão amplamente como os mesmos prol·e
dores; renascerão novas queixas e conflictos, os
quaes derão motivos a algumas resoluções tomadas
em consulta da me~a da consciencia e ordens, deli
berando-se definitivamente como regra geral, para
conter a autoridade ecclesiastica em seus limites,
que aos seus juizes competia meramente !azercum
prir as ultimas vontades em seu respectl':o mez na
parte relativa ao pio;mas como senão defimsse o que
se entedia por pio,passarão alguns prov~do~es ao ~x
cesso de pretenderem que os eccle6IastIcos ape
nas .devião conhecer das despezas do funeral e suf
fragios; o que quanto a~im é igualment~ absurdo,
pois ainda que não seja _da competenCla de taes
Juizes a factuIa. dos inventa:i0s, nomeação ~e testa
menteiros dactlvos, reducçao e conunutaçao de lt:
gados, conhece das acções proposta~ pelos herdei
ros e legatario$, e ou~r?s actas de Igual n~lureza
por serem meramente CIVIS e secu~ares, e nao d~
verem ser tirados de seu respectiVO fôro; todaVIa
devem e podem os. juizes ecclesiasticos, (emquanto
outra cousa não fôr legislada) constranger os tes
tamenteiros a. cumprir seus deveres, -procedendo
contrâ elIes para inteira execução das ultimas von
tades, requerendo par,,: isso aj';ld.a de braço secular,
quando as circumstancIas o eXIgirem.

.E' sómente neste sentido que me parece bem

fundada .a proposta do illustre deputado o Sr. Ro
cha ~ranco, qu~ por suas luzes, e probidadé não
falIana Desta materia, se a não julgasse digna
d'alguma providencia.

!Ias o negocio pela sua importancia deve ser ma
neJado, e decidido per mane~ra tal, que eórte pela
ralZ os mconvenientes que resultão da desintelli
gen.cia que existe entre os juizes, e provedores, que
vacilão sobre os limites de suajurisdiccão.

Pelo que sendo o cumprimento das ultimas von
tad.es, por suas ponderosas consequencias, um dos
artl~OS q~t: deve f~er uma p~te princ!pal d~ nosso
C~dlgO CiVIl, entao se tomaraõ as medidas que pre
CISaS forem, segundo os melhores principios de
direito, para remover taes abusos, e reduzir tudo a
seus devidos termos como convém á publica utili
dade; observando-se entretanto as ordens que se
achão estabelecidas, e regeitando-se por ora oprojecto
que comprehende materia d'altil discussão; na qual
serei sempre de parecer, que os juizes ecclesiasticos
nenhuma ingerencia tenhão nestes objectos, que
são puramente civis, e politIcos, e nenhuma relação
Ímmediata tém com os preceitos, e disciplina da
religião, e da igreja. _

O SR. CARNEIRO DA CUNHA. :-Sr. presidente: Os
povos do Brazil ha 300 annos que sofrrem gravissi
mos males polos defeitos da legislação; e actual
mente pedem e clamão por algum alivio a esses
males.

Comtudo apresenta-se um projeclo para remediar
de algum modo a falta de população, e promover
assim a agricultura, declara-se que não é urgente;
orrerece-se outro agora para pôr termo a excessos e
a roubos, e lambem julgo que não passa; deste
modo nenhum será urgente e os povos irão sof
frendo.

Emquanto não apparece a constituição (porque a
eUa _pertence proVldenciar tudo). porque não trata
remos destes objectos, porque não acudiremos ás
precisões dos povos 1 Sr. presidente: Não gastemos
o tempo em pãlavras; facamos obras que satisfacão
os brazileiros; cuidemos'em os alliviar das oppies
soes que ainda sofrrem, para que veião que tela
sabido já desse antigo governo que nunca cuidou
da sua felicidade.

Todas e quaesquer medidas que tem por fim re
mover vexames e oppressões com que os povos
estão atormentados, devem merecer a nossa consi
deração, emquanto não temos a nossa lei funda
mental; e por isso voto pela urgencia do projecto.

O SR. ACCIOLI :-Eu não julgo o projecto urgente,.
por quanto sobre esta materia temos medidas legis
lativas, por onde nos regulemos: diz o illustre au
tor do projecto, que a provisão de 13 de Janeiro de
1806 veio transtornar a lei da concordata, pelo
contrario ella declarou os termos e o modo como se
devia entender a mencionada lei. •

O juizo ecclesiastico tendo-se arrogadll o conhe
cimento das disposições testamentarias tanto profa
nas, como pias, a provisão de que 'se trata veio
obstar a um talabuso, certo o tribunal donde ella
emanou, que os ministros da igreja nenhuma juris
diccão tinhão para exercer actos sobre matarias pro
fanãs. Se o juizo ecclesiastico se contentasse no
mez da sua alternativa em-tomar só contas do pio
terião cessado as questões; voto portanto contra a
urgencia.

O SR. MUNIZ TUARES :-0 illustre preopinante,.
que falIou antes do Sr. Accioli, qu.er que esta_assem-
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bléa acuda com desvello aos males que affiigem á do a~no sujeitos a dl~a~ contas; porque dá lugar a
nação brasileira, e na verdade é urgente acudir-lhe' questoes .eu! re dous JUlzes, sobre até aoude se es
mas é necessario distinguir entre todos os males o; t~nde o PlO, querendo uns que seja só ao que priya
maiores para acudir a estes de preferencia; ora o Ilvamcnte se chama b~nsd'alma; e outros que abrace
~o~re deputado que!lle precedeu já mostrou, como todas as obras de carIdade; mas estas interpretacões
Ju.r:Isconsulto, que tmhamos medidas legislativas, nasceI~ d_e abuso, e não da difficuldade da materia
cUJa observancla bastava para evitar os abusos e e daqUl. nao yem o.s grandes males, que se apontão.
vexames que o autor do llrojecto tem em vista des- O ~ue eu acho e. que toda a legislação nesta partp.
truir. A' vista ~isto "Voto Com o nobre·preopinante p~e~Isa reforma; ,1l~OS tocar em um dos ponlos,
contra a Ul'gencIa. ~ del.xar os outros, e nao querer fazer nada em termos;

e deitar remendos de panno novo em vestido \"('lho'
O SR. ANDRADA AIAcHADo: - Igualmente voto no entanto a providencia está dada, se não optillw'

contra a urgenc.ia; e digo que seria um absurdo soffrivel, attendendo a que existia uma concordata'
tratar-se de-semelhante materia; o que se deve to- que era preciso annullar, ,
mar em considel:ação é a obsel'vancia exacta do que Q r d .
se acha detel'mmado " lIlas nova le.!rislacão lli"O e' uem se sen 11' .grava. o requúlra ao governo qllO

~ "faça observar a.1el ; e nao vamos emendar de chofre
necessaria. Ha providencia, c providencia mui clara, part~ de um erro, deixando a ol1:1'a parte, para
embora se tenha inculcado como insignificante; daqUI a alguns annos reformarmos o que agora ií
faça o governo pol-~ em execução para cumprir o zermos, quando tratarmo;; de providencias geraes.
seu dever, e nada mais se precisa. Vot.o por isso contra o projecto.

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-Convenho que Julgou-se afinal a matcria discutida; e propondo
o objecto de que se trata precisa remedio; mas a o Sr. presid.ente se era considerada urgente <l ma
questão é se na concurrencia dos males a que temos teria,.venceu-se que não; e ficou por isso regeitado

"de applicar remedio o presente insta de maneira o proJecto.
que deixemos os outros. dando a este a preferencia: Seguiu-se a leitura do projecto da commissão de
que:é o que eu ch~o urgencia. Nós viemos aqui instrucção publica. para se apresentar um bom tra
para tratar da fehcldade dos povos; a nossa pri- tado de educação physica, moral e intellectual para
meirá tarefa deve ser estabelecer as leis primarias, a mocidade brasileira. (Vej. a sessão de 16 do cor
cortar abusos muito prejudiciaes: e d'aqui virá o rente.)
bem dos particulares. O SR. PRESlDE:'ITE propõz á discussão a Ul'gencia.

Se não tomarmos um methotlo, e andarmos va-
gando de um para outro ramo, que lembre sem O SR. ALEl'\CAR: - Não póde duvidar-se que é
ordem, estaremos dez annos em assembléa consti- grande o atrasamento €'m que nos achamos a respeito
tuinte, sem apparecer a constituição, que deve s~rvir de educação, e que é preciso applicar meios dea pro
de base a toda a reforma. mover; agora se estes meios serão os premios desi-

Ora a providencia que se pretende vem emendar gnados no projecto para quem apresentar o melhor
um grande mal, que a nação sotrre ? Digo que não. plano, isto· é questão diversa. O que considero in
Eu sei que em algumas partes o juizo ecclesiastico dispensavel é tratar-se de educar a nossa mocidade;
tem abusado da alternativa; sei mesmo de casos, e por isso voto pela urgencia da materia.
em que o testamenteiro dativo vendeu os bens das O SR. A:'iDR:\DA l\hCll.\Do:-Este objecto já foi aqui
testamentarias; não porque não esteja providen- declarado urgente, c por isso se encarregou á com
ciado, mas pelo abuso, por falta de execucào da lei; missão de instrucção publica para redusir a[projecto
e este abuso não se emenda com outra lei; emenda- a indicaeão olfel'L\cida sobre esta materia; desde entào
se punindo-se a transgr~ssã~; d'outra maneira as é indispens<lyel considerar-se como tãI, pois a com
leis serão sempre corpos mammados. missão nãó fez mais que obedecer ás ordens da as-

A alternativa é obra do tempo dos celebres con-. sembléa. Creio portanto que não póde haverduyida
tractos entre a Sé Apostolica,e a nação: até 1609 sobre a urgencia.
tinha lugar a preven~o; depois por uma lei come- Não havendo quem mais fallasse, propôz oSr. pre
cou o juizo ecclesiastlco a tomar contas dos testa- sidente se a mataria era urgente, e vencendo-se que
Íneutos dos fallecidos em Janeiro, o secular em Fe- sim; ordenou-se que se imprimisse' o projecto para
vereiro e assim alternativamente. ser distribuido, e entrar em di~cussão.

Com o tempo o juizo ecclesiastico cresceu em Leu mais o mesmo Sr. secretario Carneiro de
abusos: as luzes diminuirão esta ingerencia, que Campos uma indicaçãO do Sr. Resende Costa para a
arrogou a si o c?rpo ecc~esiastico; e em_1806 uma creacão de uma junta de saude publica com as aI
provizão, expedIda em vutude de resoluçao de con- tribuicões encargos e jurisdicção que competião ao
sulta declarou a lei da alternativa. physico-mór, proved.or-mór da saude, e cirnrgião-

Esta provizão é das m{\is bem lançadas, pelo mór do imperio. (Vej. a sessão de 18 do corrente.)
tribunal da mesa da consciencía : era fiscal um ho- O SR. PRESIDENTE propõz a urgeneia á discussão.
mem muito !tabil o desembargador D0?1~ng05Mon-
teiro de Albuquerqlle: entrou no espmto da con- O SR. l{EZRi'iDE COSTA: - Os "Tand('s vexames
cordata, analysou-a, e resultou ordenar-se que.o praticados em todo o imperio do Bl'azil pelos deI€:
juizo ecclesiastico tomaria simplesm.ente conta do ~ado~ do physicG:-mór e cin~rgi.ào-I~Iór do reino mo
que era pio nos mezes de sua alternatIva, e o .JUIZO tlYa.rao, Sr. pr~s;dellte, a !ndlcaçao q~e fiz I!ara
secular sempre do profano; sendo neste sentldo o .cre~r-se. uma. Junta dfmommada de saude publIca,
juizo secular todo o anno. . extmgumdo-se aq~elles duus empregos, e ficando

E' esta a fórma, porque se regula, bem que o juizo membros da_nova Ju~ta os. actuaes. . _ .
eeclesias\ico pr~tenda.sempre invadir; está da parte Ex~uz ~n(ao que so motiVOS. de gratldao do ;S~", ReI
dos provedores Impedil-o. . . D. Joao vI para com os medicos l\'lanoel VIena e

Eu não digo que esta providencia é a melhor; é Picanç? em .~ttençã? a terem-n;o .acompanhado para
defeituosa, porque deixa os testamenteil:os seis mezes o BrazII dana0 IllOtlvo a transJerl,-lhes todos os po-
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deres e attribuições da j unta de protomodicato, ex
tinguindo uma s:orporação, que innegavelmente,
poderia muito melhor cuidar no interessantissimo
objecto da saude publica, .

Sendo tão notorios os abusos de taes delegados,
eu submetto á'consideracão destaillustre assembléa
este negocio, que julgô da maior urgencia e do
maior interesse a bem do Imperio, pedindo que se
remetta á commissão de saude publica a minha in
dicacão, para dar sobre elIa o seu parecer, e decidir
se depois o que se julgar mais util e vantajoso.

Como ninguem mais pedisse a palavra, julgou-se
discutida a mat.eria, e posta a t.votação venceu-se
que era urgente: e resolveu a assembléa que fo~se

a indicarão remettida á commissão de Saude publica
para a reduzir a projecto. .

Sendo então chegada a hora da leitura dos pare
ceres de commissões, leu o Sr. Maia como relator
da rorurnissão de legislação os seguintes pareceres

(( PRIMEIRO

(( A commissão de legislação vendo a represen
tação de Bonifacio José Sergio que exige uma dis
posição legislativa que obste aos inconvenientes do
actual estado da alternativa nas contas dos testa
mentos recordou-se de se haver já olferecido á con
sideracão da assembléa um projecto de lei que com
preheúde aquelle objecto e por isso é de parecer que·
sobre materias j,i affectas a esta augusta assembléa
para se proceder á sua discUssão na fórma regular,
que não deve nem póde intrometter-se; mas que
será justo mandar-se ajuntar esta representação ao
referido projecto. Paço da assembléa, 27 de Junho
de 1823.-D. Nuno Eugenio de Loc-io.-'-José An
tonio da· Silva Jllaia. - José Teixeira da Fonseca
Yasconcellos.-José Corrê(/, Pacheco e Silt·a.-João
Antonio Rodrigues de Ca.rvalho. - José Feliciano
Ferna.ndes Pinheiro. - Antonio José Duarte de
Araujo Gondim. )) .

Depois de algumas reflexões foi regeitado o pare
cer, vista a deliberação tomada sobre o projecto do
Sr. Rocha Franco.

« SEGUNDO

(( José da Fonseca Pereira queixa-so de que no
juizo da chancellaria da casa da supplicação desta
côrte, contra a disposição das leis, se confirmára
a penhora executiva, que se lhe fez a requerimento
do contractador da dizima pela quantia de 2808165,
obrigando-se a pagal-a de uma sentença, que a não
devia, por ter sido proferida no juizo inferior da
eorreicão da comarca, posto que se puzesse emexe
cucão ·no da correicão do civel da côcte,onde lhe roi
deSa.ttendido o encontro que pretendera fazer de
2228975: e a respeito do qual não duvi::la no paga
. mento da dizima correspondente, assim como já a
pagou da importancia das custas; e a commissão de
legislacão é de parecer que o supplicante deve di
rigir primeiramente ao governo o seu requerimento

. para fazer tomar conhecimento da injustiça que al
lega. Paço da assembléa, 27 de Junho de 1823. 
José Feliciano Fernandes Pinheiro. -João Antonio
Rodrigues q,e Carvalho. - José Teixeira da Fonseca
Vasconcellos. - José Antonio da Silva Maia.
José Corrêa Pacheco e Silva. -:Antonio José Duarte
de Araujo Gondim. - D. Nuno Eugenio de Locio.))

O SR. PEREIRA DA CUNHA: - Eu conformo-me
com o parecer da commissão ; este homem quei-

xa-se, e pede providencia, pois use dos meios que
lhe restão, e recorra ao governo.° SR. .ANDRADA :MACHADO: -Não sou devoto que
se mande este pretendente requerer ao governo;
julgo que se deve examinar o negocio.

O SR. PRESIDENTE: - Em tal caso fique adiado.
0. SR. FRANÇA :-Convenho no adiamento; elle

queixa-se de que houve contra a lei accordão na
casa da .supplicação: portanto queixa-se de um
vexame, de uma injustica, e isto deve ser exa-
minado. •

O SR. PRESIDENTE declarou que ficava adiado, na
forma do costume.

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA, como relator da
commissão de fazenda leu o seguinte

(( PARECER

(C A comllllssao da fazenda devendo - propôr a
quantia que por equidade se deve conceder a An
tonio Machado de Carvalho, na conformidade da
resolução desta assembléa, tomada na sessão de 21
do corrente mez de Junho, não obstante o parecer
que deu em 16 do dito mez, se viu extremamente
embaraçada, já pela falta de meios para se regular
em um tal arbitramento, consistindo os servicos
deste cidadão em acLos voluntarios de beneficenéia
praticados com os seos nacionaes e com os Hespa
nhoes, já pela consideração de economia e circuns
pccção que deve haver na applicação dos dinheiros
publicos. .

(C Apezar porém destas difliculdades, devendo
satisfazer ao que lhe foi ordenado, offerece á. consi
deração da assembléa que talvez fique remediada a
desgraça em que se acha actualmente o sobredito
Antonio Machado de Carvalho e sua familia, conce
dendo-se-Ihe pelo thesouro publico uma pensão
annual de 400$000, que por seu fallecimento passe
a todas as suas filhas repartidamente, além da
pensão de 50$000 que por decreto de 2 de Abril de
1819 já obteve cada uma dellas. - Paço da assem
bléa, 27 de Junho de 18"23.-1lfartim Francisco
Ribeiro de Andrada.-ManoelJacintho Nogneim da
Gama.-José Arouche de Toledo Rendon. - Barão
de Santo Amaro. - José de Resende Costa. »)

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA: - A esta assembléa
foi presente o parecer, que antes deste apresentou
a commissão.; a assembléa .resolveu que, por
equidade, fosse attendido este cidadão em contem
placão de seus bons servicos. A commissão não
tinha um s6 principio legal êm que se fundasse, um
só dado por onde se regulasse; mas serúndo.,se dos
mesmos principios de equidade entendeu que ficaria
este cidadão satisfeito, tirando-o do estado de
desgraça a que se acha redusido, pela concessão
de 4008000 além dos 250 que já tem para suas filhas
passando a estas por morte de seo pai toda a pensão
por inteiro, competindo por tanto ã cada uma,
qaquelle caso, 1308000 quando até agora só lhe
tocavão 50. Eis aqui o que julgou a commissão poder
fazer na falta absoluta de principio legal que a
dirigisse.

O SR. ALENCAR: - Eu vejo que acommissão diz
que este homem tem serviços attendiveis, e se
nós o devemos soccorrer facamos isto de modo
qué seja' verdadeiramente soccorrido. No estado de
de;>graça em que eUe se acha, e com cinco filhas,
creio quc com 650Soo0 não pódc 'passar no Rio de
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Janeiro. Nós temos 2008000 por mez e não achamos haver co~erencia acrescentar-se, antes do art. 84. a
muito; como poderá elie passar com tão pouco? de.claraçao de que umas propostas tem por objecto
Dir-se-ha que até aqui tem passado com menos; mas le1s e outras algum outro aeto da assembléa. Eis os
como terá elIe passado! Terá solfrido mil incommodos meus dous additamentos. '
e os seos amigos lhe terão valido. ..« 1.0 Antes do art. 48 declarar-se-ha que - as

Agora por~m que a nação o.quer sôceorrer, seja propostas ou tem por objecto leis ou algum outro
de uma maneli'a que elIe fique mdependente, e para aeto da assembléa.
isso é preciso dar-lhe. q\lilntia s!lfficiente ; a.q~e ~e (C 2.° Depois do art. 82-as propostas para algum
está arbitrada me parece mm pequena, prmcl- outro aeto da assembléa ou indicações, não seguiráõ
p'almente considerando que ha de repartir-se, por todas as regras expostas; mas serão logô decidi
JilOrte delle, pelas cinco filhas, pois com o que toca das depois da la leitura, querendo-o a assembléa;
a cada uma e impossivel viver. Cumpre portanto ou passaráõ á 2a e en~o, precedendo discussão,
olhar com mais interesse para a sorte de um homem serão decididas á vista dellas ou depois de impres
infeliz por ter despendido a maior parte dos seos sas, se se Julgar necessario. - O deputado, Paula. )'
bens em beneficio de seos concidadãos, e havermo-nos O SR. ANDRADA MACHADO: - Ha necessidade de
neste negocio de um modo digno da nação que declarar a marcha que deve seguir-se com as pro
representamos. postas que não tem leis por objeçto; mas qualquer

O SR. PRESIDENTE declarou que ficava adiadogue seja a materia ou se declare urgente para ter
o parecer, por haver quem fallasse contra elIe. logo 2a leitura ou fique para quando lhe competir,

O SR. FRA:'/CA: - lia tambem um parecer da sempre deve entrar na ordem do dia para que- se
commissão de lêgislação sobre u?S officiaes presos possa votar com conhecimento prévio da materia.
na Ilha das Cobras, que ficou adiado. Supponhamos que se declara urgente e que é lida

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: _ Esse parecer segunda vez, eu que não estou preparado não posso
. votar; o mesmo acontece quando fica para 2" lei-

ordenou-se que estivesse 'na secretal"la para ser tura e esta se faz, sem se estar prevenido. Portanto
examinado com os documentos, e ainda lá não

d h d' . o que eu quero é que seja distribuida como outra
esteve; portanto não pó e oje ser Iscutido; e qualquer, para que Ilinguem vote em cousa sobre
preciso que primeiro os Srs. deputados o vejão. que não pensou.

O SR. FR.-\.;s'CA:- O parecer tem estado na secre- Fizerão-se mais algumas reflexões; e afinal dcci-
taria como a" assembléa determinou; e alguns diu-se que fossem remettidos á commissão da redac
S1's. deputados já o virão; agora se a assembléa ção do regimento, para que redigisse os artigos que
entende que não deve ainda tratar-se deIte, isso é faltavão sobre indicacões.
outra cousa; mas que eIte esteve na secretaria não « Art. 83. Se uma"proposta sobre objccto perten-

, ha dm-ida alguma. cente a assembléa for l'egeitada, não tornará a
O SR. CAR~EIR.O DE CAlIPOS: - Estaria o pa- tratar-se dalla nas sessões daquelle anno ; e se fur

recer; mas os documentos não; e estes são os apresentada mais duas vezes em annos successivos
que se querem examinar, como a assembléa ou interpolados, nunca mais entrará em discussão.lI
ordenou. O SR. ACCIOLl :-Sr. presidente, o art. 83 que se

O SR. FRA~CA: - Quando se diz na secretaria acha em discussão eu o divido. em dua" partes. Sobre
entende-se ná mão do secretario; hoje alguns a I" que acaba nas palavras - de aqueIte anno, _
senhores m'os pedirão e os.lerão; para ess~ exame nada tenho que dizer; quanto porém á 2" acho-a
não é preciso que os papeIs andem por CIma das injusta, por isso que muitas ....ezes aquillo que hoje
mezas; nem isto convém porque os secretarios são é inutil, passado tempos e mudadas as circumstan
responsaveis por elle. cias, vem a ser não só um, mas até necessario. Por

O SR. C.\R~EIl\O DE C.\lIlPOS; - Não se declarou este motivo me lembro de fazer um additamento
isto; e os papeis bem podião esta~ sem p~rigo e_~ nestes termos; salvo se as'circumstancias a torna
cima de alguma mesa na secretarIa; demaIS e1;l nao rem necessaria e util.
entendo que estejão patentes est~nd? mettidos na O SR. FRANÇA: - O additamento para'nada serve.
pasta do secretario. O que eu creIO e que como o No caso que as eircumstancias variem, qualquer dos
íUustre preopinante fez a. acta de h~nte~ levou estes Sr~ deputados póde ao dito respeito fazer uma
papeis para casa, e por ISSO estavao hOJe dentro da inaicacão, em que exponha o novo estado das cou
sua pasta; mas não sei que deste modo estivessem sas, que tornão admissivel esta ou aquclla medida
patentes; creio quo antes se poderia dizer que esta- legislativa, que em outra hypothese já fMa regeitada
vão fechaãos. pela assembléa. Esta' toma então conhecimento da

O SR. PRESlDE~TE": - O que me parece é que ma~er~a da indicação simplesmente; isto é, se
pódem ainda ficar sobre uma mesa na secretaria, varlarao ou não as circumstancias ;'resolve se deve
para serem alli examin<;ldos. pel?s. Srs. deputad?s ser admittida ou não ás leituras do estylo, p~:a ser
que os quizerem ver. ASSIm se decIdlo; e que entrarIa Idiscutida a proposta que em outro tempo Ja fora
em discussão na sessão de 30 do corrente. {regeitada.

Passou-se á 33 parte da ordem do dia, isto ~, ao Por este meio salva-se a razão de conveniencia do
regimento da assembléá. -., bem publico da nação, obstando-se toda,":ia á contu-

« Art. 82. Todos os mezes se pubhcara na gazeta macia, com que o autor de qualquer proJecto regci
11a assembléa a lista dos autores que no ,decurso tado pretenda por ventura ainda faze-lo valer. ()
daquelle mez pedirão que se supprimisse!D as suas regimento obriga emquanto a assembléa quer. Um
propostas, designando os que forão defendas. » - deputado qualquer é inhibido de repetir propostas
Foi approvadó>', que uma vez farão regeitadas ; mas ~ão lhe é defezo

O SR. PAULA MELLO: - Antes do art. 83 deve fazer uma i.ndicação, em que faça vêr á asselI,lbléa.
hàver um que marqu~ como se.ha de p.roceder com q~e os motlv<?s sobre que.assent{i!a a_ sua ~e1Jbe:a.
as propostas que não tlverem leI por ob)ecto ; e p~a çao para regeltar um proJecto, Ja nao eXlstem, e
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guarde a Y. Ex. Paço, em 28 ae Junho de 1823.
João Yieira. de Ca·rf:alh9.-Sr. José Joaquim Car
neiro de Campos ».-Ficou a assembléa inteinüa.

Leu mais a. participação de molestia que fez o
Sr. Silveira Mendonça.=:-Ficou igualmente a assem
bléa inteirada.

O ~~. CARNEIRO DA CIJXH.\ :-Eu vou--01ferecer á
consideração desta assembléa um objectc que me
parece digno da sua atten!;ão.

Fallo do páo brazil, genero precioso e rico, ql.le
fórma uma parte importante do nosso commercio.
e que por falta de ajustadas providencias. está quasi
em total abandono; indicar pois algumas dessas
prondencias me parece urgente. tanto para se tirar
partido desta grande riqueza de que a natureza tem
sido prodiga em algumas das nossas provincias,
como para <lUi,iar seus habitantes do peso de one
rosos tributos, de que pódem ser dispensados, pro
mO"endo-se este ramo de comroercio, que á pas.."<lda
administracão parecia querer de todo destrUir, com
as erradas einjustas medidas que punha em pra
tieit.

Todos sabemos qüanto é desgraçado o estado pre
sente das rendas publicas. principalmente pelos ef
feitos da guerra. a cujas escessiyas despezas mal
pôdem os povos supprir·; ora o auxilio que paraisto
pôde ministrar o páo brazil não é indifferente.

Por estes principios me resolyi a o1ferecer uma
proposta -em que tenho em vista, activando este
rico commercio, conciliar o interesse dó pl'oprie
tnrio com o da fazenda publica, sujeitando ao mCsmo
tempo não só ás penas das leis existentes, mas ainda
a unia nova multa os contrabandistas deste ge
nero

Eu julgo, como já disse urgente esta medida; e
quando a minha proposta não esleja em termos de
ser tomada e1)1 consideração, peço que se remetta a
alguma commissão para a reduzir á fÓl'ma conve
niente, E' concebida nos termos seguintes:

-'--

que t~lwz oecorrem outros, que ~::rigém coro urge~
cia a mesma medida que poucos mezes antes nao

. fõra appro,ada. E neste' caso sendo a as~mbléa
de accordo, nenhum embaraco ha para que dispense.
e faculte a admissão da proposta. O regimento é
superior ao deputado e sempre ohrigatorio para elle
como lei; roas não o é assim para a 'assemblé~,
que o fez, que o d.isp.ensa e que o .póde der~gar. EIS
as razões porque yoto pela doutrma do artigo.

O Sn.. HE:sn.IQCES DE R.EzE~"DE : -Não posso con
\ir nesta emenda; é suppõr que o~ nossOS vindou~os
precisão, que ponhamos no artIgO es~ excp.p~o.

Antes eu opinarei pela. suppressão qe t~d~ o ultImo
período; ficando o a~tlgo como est~ ate as p_alanas
nas sessões daquelle armo. Dou a~ mmhas razoe~ : ~u
creio que o motivo porque, a illu~tre commlSSao
assim estabeleceu este artlgo, fOI porque sendo
qualquer proposta regeitada P7la primeira ,ez e
depois ainda apre~entad~ e regeltad.a duas vezes em
legislatura successl~'~ou mterpo!ada, quan.do todos os
deputados estarão Ja mudados, e bem de Julgar que
a tal proposta é decidida~ente m~, ~as. e.u não
posso con,ir em todo o rIgor deste pnncl.plo: os
tempos mudão e c<!m ell~s os homens e as clrcu.m~
"laneias: hoje é mUlto ma esta proposta e o contmua
a ser ainda por alguns annos: mas taes cousas
oecorrem, que a proposta não só .wm a ser boa, m~s
até necessaria; e aos vindouros e que pertence decl-
di-lo. .

Ora o lecislarmos agora plU'a toda a etermdade
expressame~te, é impr~ti~avel.: a~~it~ir a excepção
proposta pelo Sr, ,,-\cclOli serIa lDJunoso aos nn
douros a quem compete julgardas suas necessidades
e seO'u~do ellas revogar as leis agora feitas: por
isso ~oto. pela suppr~ssão do ultimo periodo,

Alguns Srs. deputados pedi~ão a p~lavra_; mas
por ser chegada a hora ficou adIada a dlscussaO.

O Sn., PRESIDENTE assignou para a ordem do. dia;
l0, o projecto do S~.· !tocha Franco sobre ~ J.unta
denominada de admInIstracão geral na provlDcla de
~linas: 2", regimento da assemblêa: 3°, o projecto ~o
Sr. Pereira da Cunha sobre a confirmaçao das leIS:

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - Jose
Ricardo da Costa Aguiar de Andmda, secretario.

« PROPOSTA

« l.0 Que sómense ao proprietario do terreno
onde ha páo brazil se conceda o córte do dito
pão.

« 2.° Que a fazenda publica pague ao proprieta
rio, pelo trabalho do córte e conducção. duzentos

Sessão em. ~8 de Junho de "S~3 réis.por arroba, por cada uma legua. do lugar do
córte ao arroazem publico. .

PRESIDENCIA no SR. AXDRADA E SILVA « 3.° Que todos aquellei: que contrabandarem
neste genero, não só fiquem sujeites ás penas, que

Reunidos os S1's. deputados pelas 10 horas !la ~~- antigas leis impunhão. mas sejào multados em cem
nhá fez-se a chamada, e acharao-se presentes ó) I, mil réis para as obras publicas da' província. Paço
falt~ndo com causa motivada os Srs. R~dri~ues da assembléa; 28 de Junho de 1823.-Joaqui-m. Ma
Velloso, Gama, Ribeiro de Resende, Ferrelra Bar- noel CarneÍ1'o da Cunha !l,-Ficou para segunda
reto e Silveira Mendonça. leitura. -

O SR, PRESIDENTE declarou aberta a sessão,' e Passou-se á ordem do dia: e entrou em discussão
. lida a acta' da antecedente foi approvada. a urgencia do projectQ do Sr. Rocha Franco sobre a

O SR. SECRETARIO CARXEIRO DE C.HIPOS leu o ~e- revogação do decreto de 18 de Março de 1801, cujo
guinte oflicio do ministro de Estado dos negoclOs projecto fôra apresentado na sessilo de 26 do cor

rente. na qual ficára. adiada a mesma questão da ur-
~~~: .

« lllm. e Exro. Sr.-Julga S. M. o Imperador in- gencia .
.teressante o objecto de uma m~nsagemque por s~a O SR. ROCH.-\. FRANCO :-Sr. presidente: Se somos
ordem eu devo levar ao.conheclrnento da asselllblea em tempos liberaes, como me affiguro, é necessario
"'eraI constituinte e legislativa do imperio do Brazil. que desde já vá desapparecendo d'entre nós tudo
Oque participo a V. Ex. para lhe fazer presente que quanto tem resaibo de despotismo, tudo quanto pa
no dia 30.do corrente mez ás 11 hora~ da manhã me rece dictado pela arbitrariedade. .
apresentarei no paço das. suas s~ssoe!3; em obser- Tal- consider'o o decI;eto de 18 de Marco de 1801,
vaneia do ar:tigo 32 do r~gtz;uento mte,:,mo .da mesma pelo que respeita'~os po~ .c~nto. Sim, e!1 o cons.i
assembléa geral constltumte e leglslatlva. Deus' dero nesta parte uma lel ilnqua, oppresSlva· dos Cl-
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dadãos, e arbitraria. P()rque, Sr. presidente. se _ O SR. _'\UIEIDA E ALln:QCEG.Qt:E :-(:\ão se l'll
~u pago o qlle contractei, .se em pena de algu!Da - tende o tad\yg-rap11o.)
móra que nisso .houver, a leI ~e faz passar d~ball::O O Sl\: BOCHA FR.\7'\CO :-(l ilIustre deputado de
do jugo de um ngoroso e.",ceullvo, e sou alfilll con- lllOl'OIt-sc nHlito PO\lCO tClllP(1 na prú\incia de Mi
demnado nas custas, e Imme.n~s cu~tas; s~ os e~- na", e pulo issü cnganOt~-se elU parte do que Ilisse.
ca..--reg3.dos d~te ram? de adm~mstraçao_ publt<:a sao Eu sei, e sabem outros U(:"la .\ssembléa que na co
assalariados pela naça<!, e m:uto bem assaL:rlados,. marca de Sabará estào de muitu tempo ('SSilS co
po~e titulo hei de amda soffrer a ex~or:ao dos branças á cargo do c~pilão mi.ír de ordenanças, é
por cento'! (lll com que fundamento dlspoe o de- que este do que cobra. ou os cOlllmaudantes de
ereto dcst~ parte de meus bens? _. .. districtos para elIc, percebe o premio· de dez. ou

Não lhe descubro outro que n<\o seJa.o ar~ltrlo: doze por cento. E (:oncedido qu~ na pnn-incia se
isto é que se diz, mül}do porq.ne que~o; Isto e que e fa~ãogeralmente por mililares semelhantes covrün
despotismo, como o e t~da leI que nao tem .por ele- ças, esse argumento é cõbtraproducellte. pois por
mentos a razão e a eqllldade: Stat pro rahl'JlIe 'ro- isso lliesmo que a nacão se priva dos sen-i<;os dé um
11l11tas. • • •• militar, á quem paga'para diligenciar taes cobran-

Este dm~Ito, Sr. p~esIdente, deu.::emo-lo par~ o ças, é que não sei que titulo possào ter aos por
codigo, e para os 1eglsladotes .da porta. ~ras dIsse cento os Srs. da administração geral. nem lh~s
um illustre deputado na SeSs,10 ~ntecedentú que a descubro on/ro direito que o dos zangões ao traba
lei não era tão injusta como eu a mcult:a\'a, e pre- 1110 das abelhas.
t~Ddeu prova-lo COI~~ dizer que ha\ião out.ras ante- O SR. MAIA :-Ell julgo qu~ ~ mgeute eEtc pro
flOres que m;'l.ndavao t~mbem ?s por cen~o. )las jecto; 011 que para elle entrar em di!'.:u:>são ha lIma
este a~umen .0, salv,\ a 11lustra~çao do n~brc.~_e~~l- urgencia digna de considera~ào desta assembléa.
tado, na!l ~onv~nc?, vale o ~le_l;llo que ,e dl:~e,:se Porque. se llOS temQS encarregado de f,ncr todas as
que a leI ~a? e.llJ~, porque e iel, como ~c nan ~~ reformas urgentes t\ iudispensaYl'is, e St\ urgentes e
houvesse lDJustlssIm?s, dIgnas deserem d entre n(l~ indispensa,'eis temos considerado todas aq'ueIlas,
desterradas, e pTOSCrlptas. . . que tem <l1"lIma anülo.-.ia com a constiluieàll ou qUI'

1?isse mais que se passa.sse o ~eu:prolecto,~ leY~r~~ de algum,l ~orte t('))de~n a Jlrlll<lr prineipio; verda:
maior mal do q,ue bem ~ proVlncla, na h. poli ~:c deiramcllte constitucionaes, ú de necl'ssidade ~er
talvez de que extltlcta ~ Im, ou decreto de l~l. d~, a este o objeclo de qllc tral<l.
entrar em ~~serVanClél. alg~ma dos, a,nter~ore~1 ~a E' certamente ptincipio constitueiún<l.l I' inl'oll
mesm~ f~mlba; lJ!as esta hypothese e Insu:>ten, w! te"t<in'}, que um dM pl'inwr:os fins da eonHiluição.
em dueito, por !SSO. que s~ndo,de umas e ~utra~ e por conseguinte da maior a!l'-'nçilo, l'mais (lnl (lriá
uma mesma a dlsposIçao. a 1.d~nlldade de raza~ do dos cuidados desta assembl(~a, é garantir aos eida
pr~se!1~e d~c~to as de~trlll\'la s~gundo aq.l~ll(' d,'IOS o direi lfl d<l propriedíuJé. d~ndll as pro,·iuen
pn~Clpl(l tl'n'~al dos ~on~uHo~:. ub~ eadem- un/ltal cias, quo ob"tPIll a qualquer infr<l\:áo delle: e é
ratto, eadem est LeglS. dtSpQSt.tto. , portanto urgente. e das que temos a nosso cllrgo,

Outra cousa do que Julga o l1!ust!e depl1ta-:I0 ' c~- lima medida, que se dil'igir a c,-itat as OITCllsílS
tenderão pessoas sensatas que ,tIVerao ~ presldenclU deste sagrndo direito: o qu~ se faz com o presenw
e o gOverno daqllella pr?'V\llc\\\; <ille nrao ~ ooser- p\'Ojccto.
varão estas cousasde maIS perto; que d~ m~ls per~o O decreto de 1801 infringe Iliui dirC'dilmente I)

escutarão (l clamor dos povos:_ que l1v~rao mais direito da propriedade, em quanto obriga um gt<lndl~
lugar de conhecer a sua oppre.ssao e o grao della. numero de eidadãos a p.\g.11' o qu.. !lilO uprem.

Elles não acharão porque temer esse mal, que au- aquillo:) que nUllca se cOfi1[lt"ornCll'\rão. nem ex
gura, ou receia o illustre deputado; o que aC!Iarão pressa, nem lilcifamenle; porque os llbl'ig,~ a pagai'
foi que a administração geral não correspondw, em sobre o valor dn sua diYida uns tanlos por cento, a
parte aOS fins do decreto que a m.andou creat; que que se não sujeitarãO, nem expressamente. porque
os por cento erão gravosos, ~ ~u~ gra'·oso.s aos po- nos seus ajustes e conlractos so não dee!arou esta
vos; e fUlldad?s .nestes p~m~rplos Qnlll~lll.do a?s obrigação: nem tacita e prcsmnldamenh', porquo
votos da provmcla; suppnmIrao a admmlstraçao nào podião. na o('('ilsiüo dos contractos, prevei' os
geral, e com esta a extorsão dos por cento. ~ tào contractant~s um .onus, ainda não ~~ser!pto na lei, e
urgente lhes pareceu esta reforma que ell~s nao re- que milito posterIormente sohrEIVClO, Imposto pelo
ceiarão a desaprovação do congresso naCIOnal. sobredito decreto de 1801, cuja disposiçIlO abrange

E para que a alguem nào pareça arbitr~rio o que prin~ip~h~lenteas dividas.antigas, contrah~d<l~ desde
digo ro"'o á assembléa a -paciencia de OUVlr ler este o prmclplO do estabeleclmento da p'rovlIlCla,. em
artig~ s6mente da portaria, ou provisão do governo. tempo em que os dez po!, cento, yntao concel~ld~s
cc A administração geral, a qual d'ora em diante fica aos executores fiscaes, eraO dedUZidos do que l1q~l

« suspensa por não corresponder em parte aoS fins damenle entrava nos cofres, e por conseg~mteerao
« declarados no decreto de 18 de ~larço de 1801, e pagos pela, faze~~a publica. ~a conformidade das
« ser llluito onerosa aos povos, e a mesma fazen~a expressas dlSposIçoes dos (livaras doE de Setembro
II publica, pelos avultados por cento pagos aoS ml- de 1655 § 11. ~~ 23 de Ag9sto do 11,,3 § 1, e de .20
I( nistros e officiaes de fazenda, que tendo como laos de ?llarço d~ 11;)6. § 1, e nao ,pelos bens dos de'\'e-
I( ordenados, os percebiãoantes de paga~-~e o total dor~s, ~0m.0 ~epoIs se determ,ll1o? .
« da divida, -e muitas yezes com preJUlzo desta, . E 1>rmcI1no tambem constl.tuclOna~, e Igualmente
(I etc. » Temos pois que a reforma qu.e pt:0ponho, mco~te~t~:v(:!l" ser um d~s ?bJeectos Importa.ntes.da
pareceu necessaria e urgente aOs que tIverao o f5.0- constItUlçao nIvelar ~s dueltos de todos os cldad~()s

vemo da proYincia, que de mais perto, e com,maiOr ~e uma mesm~ ~açao, est!,-bel_ecen,do. uma perfeita
conhecimento de causa julgarão da oppressao dos I,!l"ualdade ~e dueltos e obr'gaxoes a vIsta d!l.Iel. _.
povos e da justiça dos seus queixumes. E' po~ ISSO urgente ? p!oJecto que se ~ltIge, ~a

Insisto pois que se supprima a administraçãO ge- conforlllldade deste prmclplO, a .destrmr a desl-
ral, esta arbitraria e despotica lei dos por- cento. gualdadl'J, que nasce da observanCla do decreto de
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1801. que dado prinltivamente para a proV.f.1\tia de
l\linas. sugeita uma grande parte dos cidadãos do
imperio a gravame, que não pesa sobre outros. E
portanto mais por esta razão d~ve ser admittido á
discussão, para se estabelecer a Igualdade entre os
cidadãos brazileiros, ficando todos sugeitos a uma
só lei.

Isto, que seria objecto constitucional, e digno
dos trabalhos da assembléa, ainda quando se tra
tasse dos direitos de um só cidadão; é muito mais
nrgente para entrar já em discussão, por dizer
respeito a uma provincia int~ira, pois que toca.a
disposieão do decreto a quasl todos os seus habI
tantes:·a uma provincia grande pela sua populaçãO,
pela sua agricultura, commercio e industria; ainda
mais grande pelo ~eu distincto patriotismo, e adhe
são li cam:a da indepelldencia e do imperio. Conclúo
portanto qu~ ~ medida propost..1. no projecto, é
urgente, L' mdlspensawl, e como talobJecto de
discussão.

SESSÃO EJI 28 nE JU~HO DE 18:23

quem paga, paga a multa, paga .oluntariamente
porque não pagou em tempo. Nem se diga que a
fazenda publica é dura nesta exigencia. a regra ge
ral entre os particulares é pagar os juros, e na. suc
cessão dos annos elIes che~ào a di.ida ao duplo. e
triplo. o que não succcdc ~{)m ::. fazenda puhlica. O
projecto deve decahir, porque nem é justc. nem
abrange uma providencia geral, portanto ,oto con
tra a urgencia.

O SI\. NOGUEIR.\ DA G.uu.: - (Não se entendeu
o tachigrapho.)

O SR. DrAS :-Convenbo que deve ir este projecto
á commiss<1.o de fazenda. ainda que não é tão difficil
a sua intelligencia. que necessite maior pesquiza:
lUas é urgente. e isso a todas as .istas é patente.

Não é espirito de pro.incialismo: eu me per
suado '-er aqui o tribunal, que representa a opinião
publica, e como esta não solfre constrangimento,
nenhuma sombra deste de'~e aqui apparccer, quando
tratamos de reformas urgentes; püis exercemos a

O Su. HODRIG1:ES DE C\RVALHO :-Trata-se de censura dos abusos.
extinguil' os por cento das execuções das dividas .Importa portanto dirigirlno-nos por judiciosa"
publicas, ou quc esses por ce!1lo se extrai~o d.o di- vistas afim que se promova o bem commum ; para
nheiro dado em pagamento'l conta do prmclpal; conhece-lo basta o bom sensõ pOI' diclames simples
não jlll~o admissiwl nenlmma das p~etel}çõcs. Que claros. (' luminosos sem subtilezas politicas, () refi
a;: l'Xf'CI!CÕI'S caminhem do modo ordmarlo. e geral; nndos ardis, que mostrando eloquentes seus autores
que iI;: :lâs diVIdas pI·ct.erit.as da provincia de Minas não iIIudem. Jlem subjugão o povo, que já fez seu
H(,l"aes estcjão particularmente incumbidas a uma juizo.
commissão. isso nada tira OI! accrescenta a justiça As reformas devein ser extensivas a todas as
de;:,;" cspeéie de condemnução. ..... provincias; e como eu tenho conhecimento deste

A razão porque taes por cento se tlrao e n~o so abuso na provincia de minha naturalillade não póde
para com pensnr o trnbalho de pessoas que n~'em ser licito o meu silencio; é ·necessario que eu re
de sallarios. e emolumentos. como para convidar clame, e já procure acelerar esta reforma.
taes oflkiaes a serem mais s?llicitos na promoção E' certo que esta provincia está gravada, com de-
da cobrança por meio do premiO, bito considera\'l;'l, 'fue estn multa dos tantos por

O legislador conheceu. e conheceu bem. que o cento. Sl'm accelerar, e menos facilitar a prompta
interesse í· o moveI da diligencia. e determinou em Icobrança grava mais os devedores e.lll unicn, e ex
uma lei g';1"al qne os devedores pagassem .essa .qnota c~usi\"a utilidade dos empregados da)unLa assal~
em prO\-clto dos executores; essa medida, e geral nndos, a quem cumpre sem neceSSidade de mau;
em todo o Brazil. c como se ha de fazer execução gratificações promover as cobranças fiscaes, fazendo
de I1ma provincia, com excepção d~s ou.tras? proseguir os processos executivos. qlle pendem dos

Se nlÍs entrarmos a pedil· prOVidenCias partlcu- despachos dos ministros. trabalhos dos escrivães,
lares. sobre objectos, que obrigfl~ a todo o .imperio, reqnerl~ntes, e olficiaes de justiça; sendo certo que
<,ntão eu peço tambem para a !,unha provIllcla, os estes collaboradores das cobranças mais onerados
ontros honl'ados membros famo o mesmo, e em, com trabalhos, mnis tarde, e llluitas vezes nunca
ultima analyse, ahi temos.l1l!1a lei ~eral, e, aqui te- obtem a I~aga d.e seus trabalhos:_ ficando os e!Dpre
mos ([110 nflo pode ser admlssl vol a nrgencla de um gados da Junta pagos por suas maos (no que nao são
projecto de decreto qlle é contra o systema de I remissos) dos tantos por cento nas primeiras quan
legislac-ào. tias arrecadadas. em manifesto gravame dos dev€-

Quao'llo tal medida entre em reforma então exa- dores, e desfalque das sommas nacionaes.
minaremos se é mrlhor tirar ':sse premio. SI) se ha Ora os devedores fiscaes, ou maliciosamente não
de sllbst.it.nir outro, ou ordenados, que mantenhão pagão podendo. e então antes que se impossibilitem
o sollicitador. escrivão da fazenda, e o juiz; para! devem ser obrigados até por utilidade de seus fia
então me reservo; mas desde já declaro, gue no Idores; ou tcm justificados motivos de móra, e então
systemn actual entra a esperança. bastante mcen-

I
arbitradas lllodicas consignações o podem fazer, P.

tivo para mo\'er os executores. já se não augmenta a divida a quem sem culpa está
Quanto a extrahil'-se o "alor .dos p0.r ~e':lto ~o ! impossibilitado.

total da divida direi que tal medIda .s~rla HljUStIS-/ Se lia divergencia de opiniões neste tribunal em
sima. A qlwm se impõe essa contribmçao? Ao de-, qtre julgamos, a nação, sem aborrecer ao que errar,
vedor mOI'OSO, ao ,levedor que não pagou ao tempo e sem mostrar uma predilecção insolente pelo que
que est.ipulou; e é esta pena a que purga a móra. I acertar, verá discutida esta ma teria, e verá se é
Qu~m merecerá maior comtemplaç~o o devedor I"Tave o abuso, !3 urgen~e.~ negessidade da sua re

que deixa de pagar no tempo cnnv~nclOnad~, ou o; forma. que na mlllha opwIao nao se deve demorar;
credol' ([11e deixa de receber o que e seu? Disse-se: A . . (N-
que o elevedor não contractou pa~ar os por cento, I ? S.R.. RIBEIRO DE NDR.\D.\.- r ao se entendeu
isto é um erro; contractou o devedor, contractarão i o tachlglapho.) .. .. .
S:iUS socios. e conl.ractarão seus fiadol'es; a lei é: Julgando:se a ma.tenasufficlentemente dlScuttlda,
expressa, foi promulgada. e desde Agosto de 1753; propôz o Sr. preSIdente se ~ra urgente segundo o
que esl1í em execução.. . . I regIme~to, e vcnc~u-se qne. nao.. .

Lngü aonde está a violencIa. Podemos dizer que· SuscItou-se entao a dUVida se regeltatfa a urgen-
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cia prescripta pelo regimento. se entendia regeitada
tambem a da competencia da materia; e proposta
a questão á assemblea, decidio-se que não.

Em consequencia desta resolucão, ficou o projecto
para a segunda leitura segundo "a regra geral.

Passou-se a segunda parte da ordem do dia; e
continuou a discuãsão adiada do art. &3 do regi
mentO.

O SR. CARXEIRO DE CAMPOS :-Sr. presidente:
Eu não voto pela snppressão em que hontem se fal
lou: acho que considelâda em regra a disposição
deste artigo, é fundada em muito boas razões (leu)
porque obsta a este pruido tão commum aos depu
tados de todas as assembléas deliberativas, princi
palmente aos novos, de fazerem continuadamente
propostas só com o fim de inculcarem os seus ta
lentos, e de se mostrarem zelosos defensores do
povo.

Toda a lei coarta a liberdade do cidadão, e a ga
rantia ua liberdade consiste em não decretar-se
lei, senão depois de reconhecida a necessidade Oll
utilidade geral. Portanto tudo o que tende a evitar
a multiplicidade das leis, é bom, justo, e nlUi pro-
prio de um governo livre. '

Uma yez qne foi regeitada ullla prOpoSl<l já está
demonstrada aSlla inutilidad€', e seria tomar o tempo
que a assem bléa deverá empregar em COl/S.1S pro
veitosas, reproduzir importunamente no mesmo
anno a mesma proposta.

Porém posto que eu considere lIlui saudareI esta
determinação do artigo, não posso todavia deixar
de reprovar que se feche absolutamente a porta,
para que jámais não entre em discussilo a mesma
pl'oposta, só porque sendo apresentada tres vezes
em annos sucessivos ou interpolados foi reprovada.
As leis administrativas não tem urna base fixa, nas
cem das circumstancias, e estas mudão com o vol
ver dos annos.

Uma lei que era boa quando se pl'omulgou, pôde
vir a ser má, por haver cessado a razão em que foi
fundada; assim como o que em indilferente em
um tempo póde tornnr-se damnoso, e ser por isso
npcessario prohibir-se.

Nós e tudo que nos cerca é tão sugeito a alterna
tivas e mlldanças, que não acho prudente cerrar
tanto a porta á entrada de propostas sem algum
exame, quando porventura poderão então não sô
ser uteis, mas até indispensaveis, e urgentissimas.
Pelo que approvo o artigo com o seguinte

« ADDITA~[F~[TO

CI Excepto decidindo-se, depois de discutida,
que é urgente.-Cameiro de Campos.-Foi apoiada.

O SR. ANDRADA MACUADO pedia a palavra, (
orrereceu a seguinte

« E~[END:\

« Se uma proposta sobre objecto pertencente á
assembléa for regeitada, não tornará a tratar-se
della naquelia legislatura; não será porém inhibida
de e~trar nas seguintes legislaturas; e quando seja
regeltada em cinco legisturas successivas, ou inter
poladas nunca mais entrará em discussão.-A'ndrada
Machado. ))-l'oi apoiada.

O SR. HE:iRIQUES DE·· REzEr">E : -Os tempos
mu;dão-stl; e nós, e as circumstancias com elles :
serlamos uns loucos, Sr. pl·c8idente, se tiycsseinos
a presumpçiio de querer legislar expressamente para

toda a .ete~ni~êl:de: por mais que queiramos dar ás
nos..~ mstitmçoes o ar de duradouras, elias hão de
caduca~, e á pos~eridade c~mpet~ fazer nellas as
alteraçoes que as Clrcumslanclas eXIgirem.

--\. nossa const.ituição ha de solfrer alteracões de
tempos a tempos pela fórma que nelIa mesmó se ha
de estipular: e se isto tem de acontecer em lei"
ques.'io fundamentaes, como é possivel por o (.:1Dl;~
d~ e~rnas ás do nosso regulamento interno'! E' um
dlrello que compete ús gerações futuras o fazer as
derogações, mudanças, e inlerpret<.lções necessarias
em as leis, que lhes Iransmillirmos.

Xós podemos destruir o anti~o systema que tantos
seculos nossos predecessores Julgarão que era miÍo
mudal·; com o mesmo direito as futuras le"'islaturas
os nossos yindouros, se tão lristes co~junturas
occorrerem, podem mudar todas as instituicães.
quanto mais mér.;s regulamentos da assemôléa?
Com que direito quereremos nós priyar a posteridade
da inviolayel liberdade, que lhe toca. '
. X"ós legislamos para as gerações presentes, e para
as futuras se acharem que lhes conYém: ora uma
propost.a é má nesta legislatura, e continúa a ser
por tres, quatro, cinco e mais; todayia che"'a um
tempo, em que as cousas mudão, e eis-ahi osodesse
tempo julgando não só boa, mas até necessaria
uma proposta. aliá;; julgada má nas anteriores le"'is
laturas; priYal' dcste direito aos vindouros s:!ria
lIsnrpa~à(l.

l\la~ dlr-s?-ha, que a ~xcepção propos!a prt.·yine
tudo ISLO: els-<lI11 o qU? e t'scusado, e a razão por
que suSlento a suppressao.

Para que é to("ar no sagl·ado direito dos outros.
se eUes hão de por força decidil· dessa uf"encia e
com isso Jlciw como se t.al urgencia não hO~lyssse'?
Até mesmo essa excepcào é injuriosa aos vindouros
porque é deixar-lhes â idéa de que o não poderià/;
fazer sem liccnca nossa.

(C A outra emenda de cinco annos é o mesmo; por
que tres. cinco, ou oito pOllca dilferenc.1 fazem. O
caso é que aquclle direito de'·e ficar im:iolavel á pos
leridade; e por isso oIT('reço, persuadido das razões
que tenho expendido, a seguinte eJlJends supressiva.
«Voto que seja suprimida toda a parte do art. &3.
O deputado llenriqlle,~ de Rezende.») -Foi apoiada.

O SR. CARNEutO DE C,UlPOS: - Sr. presiàPnte,
parece-me que a minha emenda arautella OilO só o
mal til.' se occupal· o tempo eom cousas desnecessa
rias, como tam bem remove ao mesmo tempo ograndt>
embaraço ,que pelo artigo se otierecr. â providencias
que serão talvez indispensaveis ou ao menos mui
proficuas.

Pois todo o deput.ado, principalmente quando re
ceia alguma prevenção contra aquillo que quer pro
pôr, forçosamen te principiará por um disrurso, em
que prove que ôi proposta que vai orrerecer, aliás já
inadmissivel pelas vezes que tem sido regeitada,
nasce de novos e supervenientes motivos que a tornão
digna da .consideração da assen~bléa; e occupando
se esta somente dos novos motlvo~, que se apresen
tão em proya da urgencia da proposta, não se des
penderá muito tempo inutilmentc.

Ora, dizendo o.artigO-llunca mais entrariÍ, em
discussão - certamente dá uma determinarão que
póde ser mui damnosa ao bem geral. Por<Íue que
certeza temos nós que uma proposta, que era des
necessaria e mesmo prejudicial ao bem publico em
todas as occasióes em que foi otrerecida, não se torne
por occurrencia· de novas circumstancias, não só
util mas até indispensavel? Portanto acautellemos o
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abuso, mas nào ponhamos umabarreira perpetua ao
bem geral. . .

O SI\. AXDRAD.\. MAca.mo: - Não posso admittir
semelhante suppressão; é indispansavel marcar
algum limite, aliás c.rescerá exorbitantemente o
numero das propostas. Eu tambem quero salvar os
direitos dos futuros deputados, mas é preciso que
não confundamos as cousas Um importuno,
le'\ado unicamente do que lhe figura a sua imagi
nacão. otferece propostas, e gasta o tempo com
coüsas que nem são objectos de reforma nem
merecem discussão, e ainda depois disto havemos
de deixar o campo aberto para successivas repeti
cões! Isto não tem lugar. (So resto não se e-nte'1ldeu·
Õ tachygrapho).

O SR. HEXRIQUES DE REZEXDE : - Parece-me que
o que diz o nobre deputado não destroe os fnnda
mentos em que estabeleci a suppressào, que propuz ;
antes ,em em apoio deUa. Eu convenho com elle,
em que é preciso economisaro tempo, e as discussões:
convenho que fnndada nesta neeessaria .economia,
é que a illustre commissão assim redigio este
artigo: mas, Sr. pl'esidente, no que eu não convenho
é no afferro ao rigor destes principios de mera eco
nomia, para ferirmos os direitos de outrem, para
legislarmos expres~a1Uente para toda a eternidade,
suppondo que o que não é bom em uma serie de
annos, jamais o póde ser por toda a eternidade.

Uma proposta é agoi-a l't'gcitada: torna-o a ser
na segunda, terceira, e quarta. legislatura: que se
segue? Que então ena tem parecido constantemente
má: porém jamais se póde seglür, que decorrida
uma serie de annos, nO"as circumstancias a não
fação boa: e quem deve j\1l~ar nesse caso'? Essas
legislaturas desses tempos. Tanto estou por estes
principios, que caso seja rejeitada a emenda sup
pressiva, então encostar-mc-hei antes á emenda, ou
additamento do Sr. Accioli.

O SR. p,\ULA E MELLO, ponderando que se a
proposta por inteiro, depois de regeitada o numero
de vezes indicado, nào devian()vamemte propor-se,
nem por isso se seguia que uma parte deHa não
podesse formar uma nO"a proposta e merecer consi
deração, disse que offerecia u seguinte

(C Mas poderáõ fazer-se outros que conlel1hão parte
das regeitadas - Pau la 1).- Foi regeitada.

O SR. FRAxeA: -Quando se tratou desta materia
na sessão de hóntem, eu fui de parecer que a dou
trina do artigo passasse sem emenda; porque na
hypothese então lembrada na mesma sessão de
occorrerem de futuro circnmstancias que tornassem
admissivel uma proposta jã rC'geitada, podia qualquer
dos Sr5. deputados fazer uma indicação ao dito
respeito, afim de que a assembléa, tomando em
deliberacào a nova nypothese, houvesse de facultar
a leiturá da mesma proposta aliás regeitada. Esta
minha opinião fundava-se na liberdade, e direito
que tem qualquer deputado de indicar a assembléa
tudo aquillo que julgar a bem da· causa publica: o
qual direito se deve suppor sempre resalvado.

Comtudo como a explicação desta doutrina em
artigo eXJ>resso convirá melhor á boa ordem dos
nossOs trabalhos, por evitar duvidas de intelligencia
extranha, offereço agora uma emenda em que ella
se contém, com a qual não só fica estabelecido o
direito de semelhantes indicações se não a direcção

que logo se lhes deve dar, que é irem á commissão
de legisla~o; so~re cujo juizo, e parecer, resolverá
~ ~semblea depoIS se urge ou nào a nova hypothese
m~da para se a pr?posta aliás regeitada tornar a
admItir. otrereço pOIS a seguinte _

cc EMElSD.\.

« Se uma proposta de lei for regeitada não tornará
a tratar-se della nas sessões d'aquelle anno : toda...ia
Se algum deputado entenderque sobrevierão circums
taneias que a tornão admissivel fará sobre isso uma
indicação, que será relllettida' immediatamente á
commissão ~e legislaçã.o; e decidindo-se a urgencia
das nO\"as crrcums.tanclas, terá o mesmo deputado
licença para repelir a proposta. Paço da assembléa,
28 de J unho de 1823. -O deputado F'T'a'llca.» - Foi
apoiada. •

Julgou-se afinal a materia discutita: e o Sr. pre
sidente propoz :

L o ?e o artigo seria todo supprimido; venceu-se
que nao.

~.o Se deveriasupprimir-sea 2.•parte na confor
mIdade da emenda do Sr. Henriques de llezende:
venceu-se tambem que nào.

3.o Se passaria a L· parte, substituindo-se á
palavr.a anno a palavra legisla'fU'a, decidio-se
que sim.

4.° Se a 2," parte se approvava com o adita
mento do Sr. Carneiro de Campos; resolve0-se
que não.

5.° Se o restante da emenda do Sr. Andrada
Machado se approvava ; decidio-se que sim, fican~
do a emenda do Sr. Fraca excluida, como pre-
judicada. •

Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres,
pedio a palavra o Sr. Maia, e por parte da commissão
de legislação leu o seguinte

CC PARECER

CC A. commissão de legislação em desempenho do
que lhe incumbio esta augusta assembléa a respeito
do requerimento de Ignacio Rodrigues, e outros,
que pretendem, por meio de revista, continuar a
contenda da liberdade com Agueda Caetana; e
procurando conciliar o favor da liberdade, a causa
da humanidade, com os direitos de propriedade; é
de parecer, que se remetta ao governo o dito reque
rimento para que, outorgando aos supplicantes todo
o favor, de que se fazem dignos entes tão miseraveis,
no empenho de defender o mais apreciavel direito
do racional, os admitta a continuar no processo da
revista, estando, entretanto que se não decide
finalmente, ou debaixo de fianca, se a tiverem, ou
em deposito, ou em poder da pretendida Senhora,
obrigando-se esta por termo a não os seviciar, a
não dispor deUes, e a conceder-lhes os dias de estiylo
para tratarem da sua causa; e além disso, pela
qualidade de pessoas miseraveis, .os recommende a
protecçâo da Santa Casa da misericordia, para que se
encarregue da defeza, promovendo os termos da
revista; sendo este um objecto, que,bem. se compa
dece com o seu pio instituto, Paco da assembléa
28 de Junho de 1823.-D. Nnno Eugenio de Lacio.
-João Antonio Rodl"igues de Carvalho. -José
Teia;ei1'a da Fonseca Va·sconcellos. -JQséCorrêa
Pacheco e Süva.-Antonio José Dua1'te de Araujo
Gondirn. -José Feliciano Fernandes Pinheiro.
-José Antonio da Silvaj~faia, »
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o SR. :M.uA: - A commissão vio-se na necessi:..

dade de conciliar os principios da humanidade com
os da just.iça, e por isso adniit.tindo a pretencão do
supplicante pelo favor da hberdade propõz ôs tres
meios em seguran~ do direito da propriedade; eu
porém na escolha de um de1les não julgaria mais
justo o de serem postos em. depozito, e da maneira,
que se pretende. .

Atteudendo á compaUão, e causatla humanidade,
que obriga muitas vezes á modifica~o dalei, penso
que se póde dispensar algum rigor a respeito dos
supplicantes admitúdos á continuacão da revista;
mas não'serei de parecer, que se poIÍhào em depozito
em prejuízo do senhor, a favor de quem tem sido
osjulgados. e que deve aproveitar-se do produeto do
jornal delles, uma vez que por ora tem jus prove
niente da sentença; pois que ao contrario haveria
\iolaçãodo dire~to de propriedade. Sou por~antode
parecer, que assIgnandoo senhoro termo de nao fazer
venda, e do mais nafórma do parecer da commissão,
lhe sejão entregues.

O SR. FRANÇA :-(Não o oU1:irão 'os tachy
graphos.

O SR. ANDRA!),\. MACH.\l'O: - Eu não terei duvida
de me conformar com o parecer da commissão,
com tanto que se declare que ainda ficando em
depozito, o fructo do seu trabalho pertença a seu
senhor ou senhora; porque deste modo fica salvo o
direito de propriedade. São dignos de piedade; a sua
causa é mui sagrada; mas cumpre quese não violem
porisso os direitos de cada um. Deste modo votarei
pelo parecer•

Afinal julgou-se a mataria discutida; e posto ã
votação o parecer, foi approvado.

O SR. PRESIDE.~T.E assignou para a ordem do
dia: lo a primeira discussão do projecto do Sr. Pereira
da Cunha. 2.0 , a proposta da commi.ssão de policia
sobre os empregados da assembléa: 3.o, a proposta
da commissão de marinha e guerra sobre os meios
de communicar-se com a commissão de fóra.

Levantou-se a sessão "ás duas horas da tarde.
José Ricardo da Cos.ta Aguiar à'Andrada, secre
tario.

RESOLUÇOES -DA AS8EMBLÉA

PAR.", JoÃo VIEIRA DE CARVALHO

Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe
prosente o olficie de V. Ex. da dala de hoje,
relativo á mensagem que, por ordem de S. M. o Im
perador, deve apresentar á assembléa, no dia 30 do
corrente; manda participar a V: Ex. que, ficando
inteirada do que communica, receberá a referida
mensagem com muita satisfação, e na conformidade
do art. 32 do regimento provisorio da mesma
assembléa. O que V. Ex. levará ao conhecimento
de S. ~I. 1. - Deus guarde a V. Ex - - Paço
.da assembléa, em 28 de Junho de 1823. - José
Joaquim Carneiro de Campos....

Sessão em 30 de Junho de i.823

l'RESlDElSClA DO. SR. ANDRADA E SILVA

Rennidos os S1's.· deputados pelas 10 horas' da
manhã, fez-se a chamada, .é acharão-se presentes
57, faltando por doentes os Ses. Gama, Silveira

Mendonça, l\odrigoes da Costa e Ferreira Barret~l:
e sem Causa moti.ada o Sr. Lopes Gama.

O SR. PR~IDE.'\"rE df:clarou ab~rta a sessão; e lida
a aeta da antecedente foi approTada.

O .SR. SE~ET."'RIO C.\R~EIRO DE CUIP.OS leu ú
segwnte .OmClO do ministro d'estado dos - n~"oei()s
do Iml!erIo. "

« Illm.e~. Sr.-Sendo presente a S. M. oImpe
rador ~ otficIO de 12 do corrente mez, em qne V. ú.
par_tIcI~a que a assembléa geral constituinte e
legislatIva de~te Imperio, para deliberar com acerto
sobre.as pro'ndencia~, que exige o importante esta
beleclmen~oda fabrIca de ferro de Ipanema, precisa
que lhe seja. rcmettida a cópia do omeio inll.'iro de
Uu.fino Jose Felisardo e Costa, de 25 deMarco deste
anno, assim como o officio do gOTerno de S.• Paulo,
do anuo de 1821;quc tratd da isempção de direitos
dos produetos daquella fabrica: O mesmo augusto
senhor me ordena que remeUa a V. Ex. , para a
f3;.zt:r present~ !la mesma assembléa, a JIlencionada
copIa, e partIcIpar-lhe, que quanto ao omcio do
governo de S. Paulo, deve achar-se na reparticão
da fazenda com oulros papeis relath'os a direitôs'
por se haverem remettido para aquella rl.'particão'
logo que foi creada, todos os omeios deste "enêro'
depois do dia 26 de Fel'ereiro do dito anno.'::' Deu~
~arde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro. em 28
(1~ Junho de l~.-Jo~é BOllifacio de. AlIdrada e
8th-a. - Sr. Jose JoaqUim Carneiro de Campos».

Ficou a assembléa inteirada; e mandou-se remetler
ás commissões de induslria e fazenda.

Leu depois uma participacão de molestia do
Sr. deputado Manoel Ro drigues da Costa.-Ficou a
assembléa inteirada. •

. O SR. PaES1DEXTE : -Como é hoje o dia em que
se ha de receber a mensagem do S. ?lI. L, e Se deve
proceder na fórllla do regimenlo, vou nomear a
deputação de seis membros para ir receber li porIa
do sa~ão o ministro da repartição. da guerra.

Felta a nomeação, passou-se a ordem do dia; e
entrou em l.a discussão o projecto do Sr. Pereira· da
Cunha s?bre a ~onfirmação das leis, pelas quaes se
tem regIdo ate agora o Brazil. (Apresentado na
sessão de 5 de Maio.)

q SR. ,PEREmA DA CUNHA.:-Tendo e~ já e~pôsto
mm succmtamente os molnosque m.e mduzIrão a
otr~recer: este ~l~no COlDO indispensa"eI p<tra a nossa
eXIstenCla pohtIca, escusado me parece repetir
argumep.tos que o recomendem á attençào da assem
bléa: e portanto claro que não havendo quem
~out~ste e~ta mataria" deve o projecto l)assar á
2.8. dIscussao aonde se farão aS emendas e addicões
que convenientes parecerem. .

Como não houvesse quem pedisse a palavra
julgou-se a materia discutida, e perguntando ~
Sr. presidente se o projecto passava ·á 2.' discussão,
resolveu-seque sim. .

Seguio-se a prop?sta da commissão de policia
sobre o numero dos empregados ao servieo da as
sembléa, que tinha sido apresentada na 'sessão de
28 de Maio. .

O SIt. FR.-l.l\"ÇA; - Eu cuido que se não pôde dis
pensar nenhtUD dos empregos que a COll1missão de
poli eia tem proposto: porque primeiramente a ne
cessidade do porteiro-mór nãosoffre duvidil ; depois
disso julgo, que não são superfluos dous ajudantes·.
deste officio que cooperem no servico, debaixo das·
ordens daquelle, e o substituão nas' suas faltas.

38
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Os dons arrumadores para as galerias sào iguaes
ao numero das mesmas: dá-se um a cada uma.

Os quatro continuos finalmente não hão de sobe
j~ nas occorrencias do sernço que lhes toca afazer.
E' portanto o meu 'Voto que passe a proposta.

O SR. A.'"DILU>A. :Y.\ClllDO: - Eu sou de opinião
contraria. Acho que ha gente de mais: cortou-se
muito pelo largo.

Os dous porteiros-menores. ou ajudantes do por
teiro-mór são como uns continuos para o serviço da
assembléa. e não sei para que sào mais quatro con
tinuos ; sào simples comedores. não merecem outro
nome.

Eu não ,i tanta abundancia nas côrtes de Por
tugal ; mas aqui, como já disse, corta-se mais largo.
Estando presente o. porteiro-mór, os dous ajudan
tes serião bastantes; porém como póde faltar haja
um ajudante para serYir nos seus impedimentos, e
fação-se mais dons continuos. Creio que teremos
gente de so1>ejo para o serviço todo da assembléa.

O SR. FMXÇA: - A razào porque se nomearão
dous ajudantes do porteiro" é porque nunca a por
taria de um tribunal. on congresso deve ficar des
amparada: sendo a pratica contraria indecente,
como tenho aqui obseryado.

Se o porteiro tem de entrar no congresso com
algum recado, fica a poria guardada pelos ajudan
tt's; e se tem outro scrYico a fazer durante a sessào
do congresso. manda-o ~xccutar p~los mesmos aju
dantes. A' isto chamo eu ordem de serl"ico ; e esta
ordem nào se póde manter sem 11 coopêração de
officiaes respecti'·os.

Nos triblluaes da côrte se obserl"a esta mesma
economia: o erario tem porteiro e ajudante de por
teiro. Quanto aos arrumadores já disse, que elles
sào necessarios como supponho (porque os reputo
porteiros das galerias) não pôde haycr menos de
dous.Sobre onumero dos continuos parecia-me que
toda 11 duyida que occorresse seria para se accres
centar, e não para diminuir; pois sabendo-se. como
se sabe o numero que ha de commissões da assem
bléa: e que todas ellas são servidas pelos mesmos
continuos, cuidava eu que restringir o seu numero
a quatro, não eracartar muito pelo largo como tenho
ouvido dizer. A commissão não fez a p"'oposta sem
pezar todas as razões de conyeniencia que tenho
expendido, c que é mister attender.

O SR. RIBEIRO DE Al'mRAD_~ : - Eu creio que em
todos os estabelecimentos é melhor começar pelo
menos, convém, como se costuma dizer, que fique
panno para mangas. .

O nobre preopinante, trouxe para exemplo o ~r~
rio. mas além de que esse mesmo exemplo serVIrIa
para querer um só ajudante do porteiro, todos sabem
que o ajudant.e faz as yezes do porteiro quando este
está impedido. e que portanto um só é bastante.

O thesouro te~ actualmente quatro contadorias,
a thesouraria-móre com diversaspagadorias, e creio
que não tem mais de seis continuos: e dahi conclúo
que por ora para o serviço da assembléa bastão dous
continuos com o ajudante, e o porteiro-móI'; se de
pois se conhecer que não sào sufficientes nomear
se-hãO mais.

Sr. presidente, abusos nào servem para exemplos;
o que se vê hoje no thesouro tem-se feito contra a
lei da creacão; multiplicarão-se os escripturarios
de todas as"classes, porque se queria accommodar
afilhados; mas a assembléa não se guia :Qor esses
principios; quer o preciso. e nada mais. Portanto

faça-se um porteiro, um. ajudante e dous continuos
e a experiencia nos mostrará se com estes se põd;
de..o;;empenbar o serviço. _

O SR~ Mu:.n TUARES:-TiUIlbem acho excesSi\"o
o numero) dos emprecoados; os dous arrumadores
das gale~as eu os julgo d~necessarios; apenas em
algum dia de enchente pode ser precisa aI..,ouma
pessoa para aco!JllIlodar melhor o Poyo: mas nesse
caso-nada obsta a que dous ajudantes ~0u8,orteiro
fação este serriço. Os quatro continuos em me
parecem muitos; creio que basl.ào dous para o tra
balho que lhes pertence fazer.

O SR COSTA. AGUIAR :-Sr. presidente, eu ·tambem
concordo com o que acaba de -dizer o meu illustre
collega o Sr. Muniz Ta,ares: porque não vejo em
Terd~de necessidade de tantos empregados. como
se ex~ge na proposta: por isso que o senico póde
perfeitamente fazer-se com o porteiro-mõr, úm aju
dante do mesmo e dous continuos. os quaes são· bas
tantes para acudirem ao cbamamento dSlS commis
sões, que supposto sejão algumas, comtudo não
trabalhão tõdasao mesmo tempo e pódem ser mui
bem servidas por um dos ditos continuos, uma vez
que sejão deligentcs e cumprão com os seus deveres,
como é de esperar: restando ainda o out.ro conti
nuo e ~ ajudante do porteiro para o serviço da as
semblea, emquanto (furar a sessão.

Quanto porém aos arrumadores das galerias, são
inteiramente desnecessarios, e o vervadeiro. se
nhores, é deixarmos entrar o povo como quizer. e
até onde couber: além de que temos já bastantes
proyas do socego e quietação dos habitantes desta
cilpltal; temos tambem observado o acatamento que
elles tem tido nas mesmas galerias; e é esta mais
outra razào para escuzarmos os laes arru:nadores,
que talvez serão mesmo a causa de algumas de
sordens. por quererem preferir alguns amigos e co
nhecidos nos di:ls de maior enchente etc.

Ao que deixo ponderado accresce, que na hypo
these de ha\'er alguma contenda nas galerias, o que
Deus não permitta, então o porteiro-mõr com o seu
ajudante e continuos faráõ de certo o que puderem
para acommodar a desordem, sem que para isto seja
necessario haver arrumadores.

Convenho por ultimo que haja um moco, encar
regado do aceio e limpeza Eleste edificio, ·por ser de
absoluta necessidade, e porque taes servicos não
devem ser prestados pelos oficiaes de dentro, que
têem outros afazeres: resumindo pois minhas idéas 
voto.que haja um porteiro-móI', seu ajudante, dous
contmuos e uma pessoa encarregada da limpeza
desta casa, e se para o futuro a assembléa julgar
necessario crear mais officiaes, ella o fará então,
porque de certo não fica inhibida de o fazer pela
presente nomeação.

O SR. FRAXÇA: - Não tenho duvida em convir
no que propoem os nobres deputados; e depois a
assembléa conhecerá o que precisa, e se faràonovas
nomeações s~fór necessario. Julgo que V. Ex. p6de
pôr á votação.

O SR. ALENCAR: - A experiencia é o melhor pha
rol que podemos ter para nos dirigirmos neste ne
gocio. Em Portugal onde a assembléa era mais
numerosa, eu a vi servida por dous continuos °e dous
porteiros. e nada faltava; o serviço era perfeitamente
desempenhado. Parece-me portanto que tendo nós
os mesmos quatro homens,não haverá falta de gente
para o trabalho. - .

Julgou-se a materia discutida; e sendo proposta'
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OFFIClO QUE .\cmIPA"IUOU ESTA LEI

f?rça.. militar, ~e l~.antarem contra o systema cons
tItUCIOnal, fica0 fora da protecão da lei serão trata-
das militarmente. • ,

« 2.0 Poderá ogoverno aut.orisar os commandan
tes de tropas c~n~titucionaes para que mediando
sen~nça proferl~a_em conselho de guerra, cuja exe
cuçao dependa somente de approvacào delles cas
tiguem até pena de morte, inclusivâmente, os'indi
viduos de qualquer classe, que pegarem em armas
contra o systema constitucional.

« 3.0 Poderá tambem o goyerno autorisar os re
feridos commandantes para concederem quaesquer
amnystias, excluindo sempre dellas os cabe<'-a5 da
rebellião. •

« 4. 0 A despeza do exercito de operações contra
os rebeldes será paga por seus proprios bens. A li
quidação desta despeza, e a designação dos indhi
duas que a del'em pagar, será commeltida a uma
comnlissão militar.

« 5.0 Ficão revogadas quaesquer disposições na
parte em que se oppuserem as da presente lei.

« Lisboa, paço das côrtes aos 20 de Março de 18"23.
Portanto mando a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer;
que cumprão e executem tão inteiramente como ncHa
se contém. O secretario de estado dos negocios da
guerra a faça imprimir, publicar e correr. Dada no
palacio da Bemposta, aos 21 de ~larço de 1823. -EI
Rei com guarda.-31alloel GOllça.lres de 111i-rallda.»

á votacào venceu.-se que se creassem um porteiro
mór úm ajudante do mesmo, dous continuos e um
enc';rregado da limpeza de todo o edificio.

O SR. FRA-"iÇA: - Como está decidido o numero
dos empregados, resta saber quem ha de propôr os
.seus respectivos ordenados.

O SR. PRESIDENTE: -:Eu julgo que isto deve ser
encarregado á commissão de fazenda.ou a de policia;
mas a a~sembléa decidirá. Os senhores que quize
rem faDar sobre a maleria podemfazel-<>.

O Sr. FR,\~Ç.\.:- A commissão ~e fazenda por
si só nào pôde arbitrar estes or~e~ados; é n~cessa
rio que se reuna a elia a de pohcIa, porque e a que
conhece os trabalhos, e segundo estes se de\'e fazer
{l arbitramento.

O SR. AXDRADA MACllADO: - Não 11a duvida: a
commissão de policia deve informar sobre os traba
lhos de cada um, para se regularem os ordenados;
sem isto não póde fazer-se nada com acerto.

O SR. }>RESlDENTE propôz á votação; e resolveu
se que os ordenados .t0ss.em re~~dos pela com
missão de fazenda uDIda a de policIa.

O SR. SECRET.\.RI0 C.\.RXEmo DE CAllPOS requereu
que o lneSm(. se praLicass a respeito da proposta
para os empregados no serviço da se~retaria; e.igual
mente se assentou que fizesse o arbItramento a com
missão de fazenda, unidos a ella os 8rs. secretarios.

Anounciou então o Sr. presidente que estava á
poria do salão o ministro de estado dos negocios da
!!narra com a mensagem de S. M. l., como partici
pára por omeio que fõra lido na sessão antecedente; « l\landa EI-Rci pela secretaria de estado dos nc
e sendv introdusido pela deputação nO!lleada, tomou gocios da guerra remetter ao brigadeiro encarregado
o seu respectivo assento, e leu o segulDte : do governo das armas da provincia da Bahia, os

« Sr. presidente. - O governo de Portugal acaba trinta exemplares da carla de lei de 21 de .Março
de promulgar uma lei adaptada ás circumstanc~as da ultimo, bem como a copia junta, assignada pelo offi
provincia de Tras-os-Montes, a qual fez depoIs ex- cial-maior da mesma secretaria de estado, da ordem
tcnsiva iÍs pro"incias do que elle chama reino-unido; das côrtes, datada de 20 do dito mez, que faz exten
e como infelizmente se achão ainda alguns pontos siva a mesma lei a todas as provincias do Reino
do Imperio occupados por tropas luzitanas, prevê Unido; em consequencia do que ordena o mesmo
S. ]\l. L os males que pódem cahir sobre seus fieis senhor que o dito brigadeiro ponha a referida lei em
subditos, com a applicação de uma lei, .dictada por execução fazendo sahir da Bahia, ou mandando pren
um congresso inimigo do Brazil, promulgada por um dertodas aquellas pessoas de qualquer classe ou con
governo coacto, ou traidor: e finalmente applicada dição, que se tornarem. suspeitas, nomeando uma
por generaes despotas, e ensanguentados com o san- commissão militar para punir os réos, segundo o
gue brazileiro, que se tem esparzido na nobre lucta art. 2. 0 da dita lei, e para proceder a sequestros nos
de a'cançar para o Brazil aquillo qu~ nen~ul1l povo bens dos rebeldes, para a indemnisacão possivel das
tem o direito de negar, ou estorvar, lsto e, -hber- despezas indicadas na lei. E achandô-se o. dito bri..
dade política de uma nação que tem a sua frente um gadeiro revestido por este mod o dos mais amplos
neto de vinte e sele reis, que se acha representada poderes, confia Sua Magestade n a honra, zelo e de
em uma assembléa geral constituinte e legislativa, e dicacão do mesmo brigadeiro que seja a lei applica
que tem jurado perante Deus e os homens ser livre da de modo, -que telilha o fim a que o governo se
ou desapparecer de sobre a telTa, propõe na conformidade das instrucções, que lhe tem

« O conteúdo desta lei, que eu passo a lêr, fôrma sido remettidas. Palacio da Bemposta, em 10 de
(l objecto da minha mensagem: Abril de 1823. - Manoel Gonçalves de Miranda. II

« N". 297 « S. M. L julga conveniente que esta illustre as-
sembléa, tomando o negocio em sua alta sabedoria o

« D. João pOJ; graça de Deus, e pela constituição autorise, com medidas legislativas, a usar do direito
da monarchia, rei dI) raino-unido de Portugal, de reprezalia naquellas cil"cumstancias e pela ma
Brazil e AIgarves: faço saber a todos os l'?eu~ sub: neira que a illustre assembléa julgar conveniente á
ditos que as côrtes decretarão, e eu sanCClOnel a lel gloria do lmperío, á extirpação de nossos inimigos
seguinte: e ao bem estar do povo brazileiro ; não se dispen-

«( As côrtes, attendendo á necessidade de suffo:lar sando S. 1\1. I. de apresentar a esta illustre assem
'em seu principio a rebelião declarada em Tras-o~- bléa nos seguintes artigos as suas idéas sobre tal
"Montes, e considerando que em tal occurrenCIa objecto.
~onvém sómente consultar a segurança pu;b~ica, e « 1.0 Convirá declarar que todas as povoa~ões
prevenir a naçào dos horrores da guerra CIVll, de- do Brazil, que, sem serem coactas por força mill~!~
-cretào provisoriamente o seguinte: . . adherirem á causa de Portugal serão tratadas mllt-

II 1.0 As povoações, que sem serem coactas por I tarmente.
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« 2.0 Possa o govel1lQ autorisar os commandantes binar-se; e feito isto é mais prompto o conh~ci
das forças brazileiras~ para que, median~o sentenfl mento da materia e mais facil a discussão.
proferida -em conselho de guerra, cUJa execuçao O SR. ALENCAR: - Eu proponho que se nomeie
dependa sómente de .apPro~açâodelles, .ca~ti.~em uma eommissão especial para redigir em projecto
até pena de morte lDcluslvamente. o~ mdiVldu~s de lei estes artigos que mandou S. M. I. e entrar em
brazileiros ou portuguezes estabeleCIdos no Brazil, discussão; e se a assembléa assentar então que se
que f~rem acliados com armas na mão contra o deve discutir em sessão secreta, faca-se. Eu con
Impeno. cordo que se de'Yem tomar medidas contra os nossos

« 3.° Possa o governo autorisar os referidos com- inimigos. mas quer estes sejão nascidos em Portugal
mandantes, para concederem amnistia, no caso ~o quer no Brazil. As injustiças do governo portuguez
art. 20; excluindo sempre della os cabe~s de facçao !lá:0 nos devem servir de regra para sermos tambem
~~~ ~us~-

« 4 o Faca-se effectivo o sequestro de todas as O S PE C O •
Propriedadés portuguezas em todo o Imperio ; appli- R.. RElU DA UNIU: - que me parece e

.' d t ' d que este negocio deve ser remettido-á comrriissão de
.cando-se llnmediatamente o ;eu pro u~ o as es- .legislação unida á de guerra e ql1e estas vão já tril-
pezas da g~erra contra ?o;rtu"al. ~. halbar para apresentar o sell parecer e discutir-se.

«( 5.0 Seja declarada lrrlta toda a transaçao feIta .
de bens, que, pela applicação da lei de 21 de }Iarço . O SR. RODRIGUBS DE C.lRVALHO : - O qu~ eu veJo
das côrtes de Lisboa, olIender os interesses 40s e que ~st~os a \lerder t~mpo; ya o negOCIO ~ uma
subditos de S. M. l. cujos bens reverteráõ em todo com~lssao especIal e declda-~e lS~O com.breVldade•.
o tempo á posse de seus lel?iti~o~ possuidores: - QueIra V. Ex. propô~. o que. digo a V?ta~o.
O ministro da guerra: -Joao Vtetra de Ca.rvalho. » O SR. Dus: - Nao veJo complicaçaG alguma

. .. neste negocio. S. M. l. mandou certos artigos, nóS
. .A.caba~a a leItura e tendo-se levantado o mlDlstx:o adoptaremos deHes o que nos parecer bom. Se nós

disse o Sr. .A.nd~ada Machado p~ra.o Sr. presl- acceitamos a proposta de qualquer honrjl.do cidadão,
dente: - Ij:u cretO que y. Ex. de\ e dizer. em n?me quanto mais de S. M. I. sobre objecto de tanta con
da ass';,mblea que elIa VéU tomar em conslderaçao a sider~ção. Portanto vá a uma commissão ou a duas
mensa"em de S. M. 1. -.. e deCIdamos isto.

O SR. PRESIDE:olTE : -l!óde V. Ex. !azer pre~ente O SR. PRESlDENTE propôz em primeiro lugar se a
a S,. M. o}mpe.rador que a ~sselllblea .tomara em assembléa se dividiria em commÍS5ões? Venceu-se
consl~er~çao obJee~o de ta~t3; Importan~Ia. que não. Propõz depois se iria a uma commissão

Felto Isto, s~hlU o IUlDlstro, praneando-se o especial? DeCIdiu-se que sim.
mesmo formulano da entrada. .

- . V • O SR. PR.ESlDENTE : - Resta agora saber se ano-
O SR. ALENCAR. - E~ peço a .~. que se lea meacào da commissão ha de ser feita pela assem-

outra vez esse papel. pOIS pouco OUVi delle. bléa:
O ~l\. ANDl:\ADA M,\CH.\D?: - Por ~~m da ordem O SR. PEREIR.-\ DA CUNHA: _ Deve ser pela assem-

Tequelro.a V. Ex. que dePo.ls de se ler, prl?p.o~ha a bléa na fórma do regimento.
assemblea, (o que talvez ~ela o melhor) I) dIvlllir-se .... .
em commissõ~spara darem o seu parecer sobre este O SR..PRESIDENTE. -:S.eJa-me liCIto fazet ulDa
objecto; parece-me que deste modo se eXfloráõ com 0b.se~vaça? Quando. deCIdImos que nenhum~ com
mais forca as nossas opiniões; e se acaso se com- mIssa~ t~vesse maiS de sete membro~, tIvemos
binassem os relatorios das ditrerentes commissões, attençao a pouea gente q~e se achava ~ntào no con
mui facil seria· entào a deliberacão da assembléa. gresso ; .mas agor~ que Já somos maIS,. p~rece-me

C
• C . que serIa convemente que esta commlssao fosse

O SR. SE~RETARIO ARNEIRO DE AMPOS fez a leI- composta de maior numero.
tura requerIda. O S DE" 1. T . S .d R. lAS : - u apOIareI esta embrança com

O ~R••MUNIZ AVARES. -:- ! ..presl ente!:es~e muita satisfação ; o objecto é de grande importaucia;
negOCIO nao.sofIre a menor di~açao. osnoss~s lOIIDI- deve ser tratado com toda a madureza; e por isso
gos procura0 todos .os metOs ~~ dest11llr-nos e seja maior esta commissão. _ .
aniquilar·nos e para ISSO aproveIta0-se de todas as _
citcumstancias.Eu creio que á vista disto já se q ~R: ANDRADA rtlA.CH.-\DO : - C?m.o se n~o ven~eu
conhecerá quanto era suave o art. 20 do meu pro- a díYIsao da assemblea em commlssoe..-, nao dUVIdo
jecto contra o qual tanto se gdtou. Emfim o que é apOIar. o .allgmento de numero de membros para a
certo' é estarmos em risco e que se precisão medidas commlssao ad hoc.
energicas e muito promptas, portanto decida-se O SR. TEIXEIRA DE GOVVEA : - Eu tambem sou do
se nos reunimos em commissões ou o que se assenta mesmo parecer; e creio que deverá ser, pelo menos
por melhor. de onze.

O SR. FR.;\NCA : - E' necessarío conferenciarmos, O SR. PRESIDENTE propõz se a commissão seria
mas que isto' se faça em. sessão. secre~a, é o. meu c~mposta de onze membros; e resolveu-se que
voto; não approvo para IstO a dlscussao pubhca. sun. _

O SR. Al't"DRADA MACIHDO; - S. M. 1. dignou-se O SR. ÁCCIOLI: - Parece-me justo que se decída
de pôr as suas ídéas em artigos; isto já vem em se para esta commissão podem ser nomeados os
fórma de I'roposta e por isso aqueDas idéas de membros da commissão de constituição.
S. M•. L são as que a assembléa deve tomal" em O SR. PRESIDENTE: - Cuido que isto não soffre
consideracão antes de qualquer outra cousa; não só duvida; todavia proporei á assembléa, se podem
pelo respêito que se deve mostrar ao Imperante, entrar para esta commíssão, os senhores da com--
CO)110 pel,a importancia da materia. Eu. propuz que missão de constituição. Decidil1-se que sim. -
se dividis,se a assembléa em commissões, porque Procedeu-sa á votação; e sahirão eleitos Os·
nào júlgo que serão tão differentes entre si os rela- 8rs. Andrada 11achado, Araujo Lima, Pereira da
torios das mesmas commissões que não possão com- Cunha, Rodrigues de Carralho, Nogueira da G~a...
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Maia Barão de Santo Amaro, Fernandes Pinheiro,
Carn~iI'o de Campos, Ribeiro de Andrada, Rodri
gues VelIoso.

O SR. PRESlDE:'iTE : - Está chegada a hora da lei
tura dos pareceres de commissões; se algum ha para
ler-se póde apresentar-se.

O SR. RIBEIRO DE RUE:SDE como relator da com
missão de poderes leu o seguinte

artigo, que firar.í muito mais limitado e restricto·
por isso que as palavras - noções e documentos-':
são mai differenles e jámais uma dellas poderá com-
prehender em si a outra. .

Aiém de que como é possivel, que as commissões
-de fóra cumprão, como devem, o que se lhes deter
minar, sem que estejão ao facto de tudo quan to
póde e deve concorrer para a ellucidação da materia .
da questão? Supponhamos que um cidadão qualquer
apresenta nm plano ou uma representação docu
mentada; como poderáõ as mesmas commissões dar

« A commissào de poderes sabendo que se acha lo seu parecer. sem ser em vista desses documentos
nesta curte regressado de Portugal, o Sr. :\icoláo apn'scntados'? Que se llies não deixem vêr aquelles
Pereira de Campos Vergl1ciro, deputado nomeado papeis, que forem pertencentes 'ás sessões secretas
a esta assembléa pela provincia de S. Paulo, como isto entendo eu, até porque é natural que não sejã~
se observa da acta geral das nomeac,:õcs de aquella ouvidas em taes materias; porém nunca estabeleca
provincia, collÍrontada co~ o~ diplpmas dos outros !DOs em gera), flue s.ó possão p~dir. noções, porque
deputados da mesma pronncla: ~ de p~recp.r. que \ISto, como deiXO refl'ndo. tem mUltos mconn~n:ent.es:
..isto achar-se le~al a sua nomeaçao, seja aVIsado ..oto portanto contra a suppressão, pela fórma que
para vir t0!Uar o seu. ~ssento, de'·endo ~cssar em foi proposta.
cons~quencla~do eXCrCJ~lO de supplente '? :Sr. ~Ianoel O SR. FRA:SCA: - Eu creio que com um pequeno
Martll~s do Couto fi,els por s~r ~ 1I1 ..1S moderno; additamento não teriÍ duvida a doutrina e ,·em a ser
~xpedmd(}-seord~m a sua provmcJa para r~mctter o _ documentos que não forem objecto~ de sessão
diploma respectIvo., bem. como se ~ratI~Oll com secreta.
outro deput~do. em ldentIcas clrcums,anclas: Pal.:? Posto ã votação; foi approvado com a emenda
da. assemnlea, 30 de Junho de 1~. -Ijstel:~o RL- indicada pelo Sr. secretario França.
belro de Re:;;~?ldl', Jla11gel. Jacl"/Itho ~\oglletra da (C Art. 159. Xas informações das commissües se
Gama, Alltúmo Carlos RlbelTo de Andrada ll/(/chado praticará o que fica disposto no art. 153. »- Foi
e Sika. II approvado.

Foi approyado; signifieando a assembléa o seu I «Art. lCO. 1\'os negodos mais graves, segundo o
sentimento pela perda da coopl::ração do illustre de- parecer das commissões, concorreráü todos os
putado supplente. membros das cOllunissões de fúra com os mpmbros

Logo depois se retirárão os .5rs. deputados da das res~ectivas commissões da ass~'mbl~a, para ~eu
commissão nomeada para examlOar o assumpto da esclarecimento, precedendo a deslgnaçao do dia.)
mensa"'em; e ..oItando-se de novo á ordem do dia hora, em que deva haver a sessão geral na sala para
entrár50 em discussão os artigos offl'recidús pela isso destinadn. II - Foi approvado.
commissão de marinha e guerra, na sessão de 17 do cc Art. 161. Nos negocios porém de menor impor
corrente para regular a correspondencla dos seus taucia bastará que compareça o relator da l'OIDlIlis::ão
trabalhos com a commissão de fóra c considerados de f6ra, para ddles informar aos men;bro5 da respe
como artigos addiccionaes ao regimento. ctiva commissão da assembléa no dia e hc.ra que fdr

Principiou-.se pelo art: 1.0 da pro~osta ou 157 na indicado. lI-Foi appro~a~o. , .. _,
ordem numenca dos artIgos do regimento, conce- cc Ar!. 162. As comnllSsoes da assfmblea pl'dlrao
bido nos termos seguintes: ás de fóra por meio dos seus secretarios, lodas as

(C Art. 157. As commissões de fóra nomearáü informações e illustrações de que nece:;sitarem. II
dentre si um secretnrio e um r~lator e darão p~rte O SR. C,\~lAr.A :-Parece-rile ocioso este nrtigo ;
desta nomeação aos ~ecretartos das resp~ctlvas não sei de que ene sirva depois do que se estabe
commissões da assemblea~para se fazer a reciproca Ieee nos arli~os antecedentes sobre a con-espon
correspondencia por OffiClOS dos seus secret..1rIOs. II deneia entre as duas commissões para ser a do dentrl>
-Foi appt:.0vado..._ . . auxiliada pela de fúra.

cc Art. 158. P~dlr:lo aos secret~rlOs das commlS- O SR. FR.\~r.A :-A passar não póde ser no lugar
sões da assemblea toda~ as noçoes c documentos, em que se acha; ha de colloear-se onde está o ar
que lhes forem necessartOS para o desempenho do tiO"o 157, isto é, ser (I lo da proposta; porque tra'a
seu tr~balho, afim de se proceder na forma dos d3 primeiro passo que se dá logo que se precisa de
arts. 1'>1 e 152. li noções para algum t.rabalho. Isto me parece pre-

O SR. ROCH.\ FRAN'CO: - Não acho rasoavel que ciso, por causa da ordem.
saião da secretaria para f6ra da ~ssembléa todo.s e O SR. PRESIDENTE :-Temos portanto duas eRlen
quaesquer documentos que ~ll~ e:nstelll; e por ISSO das; uma suppressi..a que é a dó Sr. Camara, q~e
me parece que deve suppnmlr-se a p~laVl·a docu- julga supcrfll10 o artigo; e outra qlle se refere so
mentos e que se diga - todas as noçoes que lhe I mente á conocação delle e que é do Sr. França. Eu
forem necessarias. - vou propor por Slla ordem.

OSR. COSTA AGUIAR: - Sr. presidente, não posso A materia .está discuti~a?? Decidio-se que si~l).
convir no que propõe o Sr. Rocha Franco quanto á Passa o art.~go. ~~ll1~ e.sta. :yenceu-se que n~o.
suppressão da palavra - documentos; - porque Deve suppIlmlH5e: "encou se.t:mbem gue nao.
então o artigo não preencherá verdadeiramente o I Meus senhores, na? ente~do, :e o artigo .nem
seu fim, que nenhum ol1tro é, senão ~acilitar _ás. passa, nem se suppm~e, nao seI o que hei de
commissões de f6ra todos os dados e mstruccoes Ifazer.
necessarias para o desempenho dos seus trabalhQs, O SR. FRA~Ç.\:- T~lvez ~e ~ão entendeu bem
o que de certo não poderáõ verificar, se, comO pre- io que eu disse qUClra ". Ex. propor o que
tende o honrado membro, assim ficnr redigido o lembrei.
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RESOLl'ÇÕES DA ASSEMBLÉA

o SR. PRESIDEXTE: - Como hei de eu propõr a 1a Y: S. Paç.o da asse~bléa, em 30 de JunhO-de 1823.
mudança d-: collol'ação sem o aryigo passar? Se elle IJose Joaqutm CarneIro de C(pltpos. -
não passa Dao ha que mudar. "\ ou P?rtanto propôrI PAR.-\. CAETAXO pr-.-ro DE mRA.:lo-nA HONTInor:GRO
novamente.

1.0 Am.at~ria do ar~go passa tal qual está redi-I IllJ? e,:Exm. ?r.-~ assembl~ geral constituinte
gida '! Decldio-se que SIm. e le~slatlva do lmpeno do Brazil, tomando em con-

2.0 Deve o artigo mudar de-'ugar, e passar a ser i sidera~-ão o parecer da commis..<:âo de legislação so-
o l° da proposta '! Decidio-se tambem que sim. I bre o requeriment? de Iguacio Rodngues c out!Os

O SR. PRESmEX1'E assignou para a ordem do dia: I que na ;ausa de hberdade em que tem ~ontendldo
1 ° O relrimento da assembléa. 2.0 Segundas lei-l co~ A.,ued~ Caetana, pretendem contmuar, pe~o
t~ de propostas. 3.° Dous pareceres de eO!llmis- imel~ de r~n~ta, no l'mpe.nho de defender o rr:alS
- d' d' obre o requerimento de Antonio I preclosõ ~lrclto do ~omem. manda remetler ao .,0-Mes~da dOSCumalho e outro relativo aos offi"iaes"verno. o dito requerimento para que outor6U~ aos
. ac o e arr , _ a da Cobrar:: ~ I supphcantes todo o favor de que se fazem dIgnos

nndos do Sul, e pre~os na ilh s ~. I entes tão descracados e elles possão cOlltinuar no
. Lel"antoa-se a sessao ás 2 horas da tarde. I ., .' fi' .' fi I d
J . R·' do d C sta Ag iar d'A'ndrada se-I pr?cesso de revIsta, lcando a.e ma sente~ça e-

ose . tear a o II '. baIXO de fiança, ou em poder da pretendida se-
("retarlo. Inhoia, que se obrigará por termo a não os seviciar,

i a não dispõr delles, e a conceder-lhes os dias do
I estylo para tratarem da sua causa:· e porque os

I
supplicantes não pódem. deixar de ser considerados
como pessoas miseraveis, entende a assembléa que
nesta qualidade deverão ser rec(lmmendados á pro-

I
tecrão da santa ca.sa da misericordia para que se

A assembIéa g~ral constituin!e. e legis~ati,a do en~rregu~ da defeza, promovendo os termos da
imperio do BrazIl manda partlclpar a ". S. que· rensta, cUJo encargo bem se compadece com o seu
achando-se legal o seu diploma de.e quanto antes Ipio instituto. O que V. Ex.leyará ao conhecimento
vir tomar assento neste augusto congresso e ter: de S. :\1. L-Deus guarde a , . Ex. Paço da assem
parte nos seus trabalhos como deputado á mesm:!.1 bléa, em 30 d~ Junho de 1823.-José Joa.qllim Car-
assembléa pela prorincia de S. Paulo.-Deusguarde -fieira de Campos: -



N'OT.A.

Tendo S.)1. determinado qUf' eu continúe l.:om a publicação destt> Diario, para que os po\'os nã.
fiquem privados das luzes que podem minislrar-Ihes os trabalhos dos seus representantes, e vendo-me
actualmente, pela ausencia de muitos nobres deput<ldo;;, sem o auxilio "de recorrer aos autores dos dis
cursos, auxilio quasi sempre indispensawl para dar com a intelligencia das notas, mais ou menos.
cnigmaticas dos tachigraphos, cumpre-me declarar que, apezar dos meus dis\'elos, não posso afiancar
constante exactidão ; mas que serei prompto em publicar qualquer emenda, que os mesmos illustres
autores queirão communicar-me, quando acharem que me ólrredei do ~enuino sentido das suas ~x
pressões.

{Nota inserta no D. 29 do Dial"io da ~onstituinte.}
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