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DO IIPERlO DO BBlZlL

Sessão em t de OntufJl'O de {823

PRESlDE.'li:CIA DO SR. BARÃO DE SANTO AllA.RO

Reunidos os Srs. deputados pelas lO horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-~e presentes
76, faltando com causa os Srs. Rodrigues Velloso,
Araujo Gondim, Andrada e Silva, Teixeira da Costa;
e sem elia o Sr. Rodrigues da Costa.

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

Foi mandada á mesa a seguinte declaração de
voto:

« Declaro qtle na sessão da hontam não fui de
voto que a felicitação da junta da fazenda da pro
vincia de S. Pedro dirigida a esta augusta assembléa
por motivo da sua installação. fosse tomada na
mesma consideracào de igual felicitação do govel1lo
provisorio da mesma provinda.

« Paço.da assembléa, 1 de Outubro de 1823. - O
deputado, Ribeiro da Costa'70 d~putado, Fernan
des Pinheiro. l)- Mandou-se msenr na acta.°SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu os se

.guintes omcios °dos. mini~tros de estado dos nego
cios da guerra e do lmperlO:

lllllrn. e Enn. Sr.-Representando o governador
'..das armas da "província de Goyaz nos seus omcios
cde ns. 9 e 10, l~ 13 14 e 17, quanto seja necessario
darem-se provid~ncias sobre reg~am~ntosde sol
'dos á tropa de linha, e nova orgalllsaçao de corpos
de milícias, assim como sobre eleição de sarg~ntos
m6res, e capitães d~ .ordenanças, . e bem a~s~ a
respeito de serem alhvlados os officlaes de millclas,
e ordenanças de tirarem patentes de nomeação na
secretaria da província:· resolveu S. M. °Impera
dor, que taes objectos sejão apresentados á assem
bléa geral constituinte e legislativa, para sobre efies
deliberar. ° que tenho a hon!a de comm.unicar a
V. Ex. tranSInlttindo-lbe os Citados Offi.ClOs, para
que sejão levados ao conhecimonto da mesma
assembléil. geral constituinte e legislaüva.

-cc Deus guarde a V. Ex. Paco, em 27 de Setembro
de 1823.-João Vieira de Cai-valho.-Sr. João Se
veriarlno Maciel da Costa. »-Remettido á com
missão de guerra. .

« mm. e Exm. Sr.-Havendo o collegio eleitoral
da cidade de S. Christovão, da provincia de Sergipe
de El-Rei, dirigido á presença de S. M. o Impera
dor o officio de 19 de Junho do corrente anno, in
cluindo a acta da eleicão e apuracão final dos
deputados por aquella provincia á assembléa geral
constituinte e legislativa deste imperio, a que alli
se procedeu na f6rma do decreto de 3 de Junho do
anno proximo passado e instruccões, que ° acom
panharão. De ordem do mesmo augusto senhor
remetto a V. Ex. o referido officio, para que se
sirva leval-o ao conhecimento da mesma'augusta
assembléa.

« Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro,
em 30 de Setembro de 1823.-José Joaquim Car
neiro de Campos.-Sr. João Severianno Maciel da
Costa. »-Remettido á commissão de poderes.

Leu mais um officio da camara da cidade de
Porto-Alegre, a'p'resentado pelo Sr. Fernandes Pi
nheiro e concebIdo nos termos seguintes:

« Senhor.-Tendo a camara de Porto-Alegre, ca
pital da provincia do Rio Grande do Sul em vinte e
um do mez proximo passado dirigido suas felicita
cões á V. M. pela sua installação, protestando osmais sinceros votos de sua obediencia, e respeito,
emanados da intima convic{iio, em que está, de que
os illustres membros de tão sabio, quão imparcial
congresso cooperarão em tudo quanto concorrer
possa .para a consolidação da inde]!endencia, e re
generação do vasto Imperio brazilico, e commum.
felicidade de todos os seus habitantes, não julgou
comtudo 3.cer~do misturar expressi?es de prazer
por tão plauslveI, e agradavel motIvo com as da
tristeza, que sensibilisava as almas de seus fieis
membros pelo extraordinario, e impensado aconte
tecimento nesta eidade no sempre lembrado dia
dezenove do mesmo mez.

« Sim, senhor, uma exposicão ingenua, ainda que
longa, farã o objecto desta répresentação, e signiii
cará ao mesmo tempo os puros, e verdadeiros sen
timentos, que animão esta çorporação-, e aos hon
rados, e pacificos habitantes de uma CIdade capital
daprovincia, que entre as demais do Imperio se
vangloria sem duvida de não ter visto em seu seio
a desordem, e os efieitos da anarchia, terrivel mal
das sociedadest e cujos serví.ços á prol do pro~la- .
mado systema aa independenCla são ~saz notonos.
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et Havendo o tenente-coronel· Gaspar _Fran~~prime~simp~s da força armada. adop~u o
:Menna Barreto. commandante do esquadrão de drll..:~ seg'.lro· cammho aa prudencla. sob:reestaD.do no
gões, e o sar;,ento-in6r Iosé L~_Menna Barreto, emtanto na d~eraçâ.o tomada, segundo mostra
d.o corpo de b"uaranys da guarmçao d.esta. mesma a_segunda certIdão do. mesmo documento quatro ;
'Cidade occultamente tramado o plano infelizmente nao obstante reconhecer o se11 maior com
dectllado no referido, e fatal dia 19 de Junho, prometimento, vendo no referido termo de jura
~a~oproclamaçõ~ao povo, em que o pre!enia mento ~eclarado - que esta corporação tinha iguaI~
.que estivesse tranquillo em suas casas, e nao se mente Jurado, - quando ella estava bem per~
assustasse do que visse, dirigio ao presidente desta suadida de que asua assignaturafôra D~..ada como
corporação no ~es:mo dia, e á hora,. em que se presencial daquelIe acto inteirameriiemilitar, ab
acha\ra toda a tropa armada nos quartelS,. e prestes solutamente illegal, e illho s6mon'i.1 do delirio e
á sahir denes.· o omcio em numero ptimerro, do effervescencia daquelles dons cammandantês tÍne
qual bem claramente se vê o honesto pretexto que encararão um precipitado passo, como rele:ante
tomarão para conseguíramo mysteriosofim daqnella sernco.
reunião, qual o da ractificação de um juratI?-ento. já«..FGi- então que esta camara augmentou o seu
solemnement.e prestado, e não pod~ndo o .dito pre- desejo dé co.nvocar o povo, para perante elle re
sidente convocar camara, porque lmmediatamente clamar, e protestar contra a sua assignatura, oque
'rio em marcha a mesma tropa enramada. e dando não fez por evitar duras collisões, e talvez maIes
repetidos vivas, apenas teve a deliberação de se de maior transcendencia, esperando anciosa que
~ncamjnhar, senão dez horas da manhã, ao largo sahisse para a provincia de Montevidéo a mesma
da matriz a indagar mais circumstanciadamente tropa, á vista da positiva ordem de Sua Magestade
o particular ~otivo de tão in~sperado successo, o Imperador, que para o mesmo fim foi expedida

. ~u.ando então Já encontrou reumdo o governo pro- ordem que até o presente não se tem posto
visorio, e lhe foi dito pelo referido commandante na devida execução, pelo que resolveu fazer subir
de dragões, que a camara deveria estar tambem esta sua representacão ao alto, e justo conheci
rtlunida. para maior solemnidade do juramento da mento deVossaMageStade, independenle do seupro
tropa; e ouvindo que com instancia se deu ordem testo o qual fará logo que se veja em tranquillidade,
a apparecer o reverendissimo vigario geral, e seu e sem receios. .
dero, que immediatamente compareceu, havendo « Não obstanleporém o principio, em que descanea
já então concorrido muitos officiaes· de todas as a consciencia dos membros desta fiel corporacão de
~lasses, autoridades civis, e muito poucos cidadãos de qlleas accÕEls, quando não são voluntarias
(o que foi objecto de reparo, e desgosto) e perca- devem ser livres da menor imputação, não sesup~
bendo igualmente que se murmurava da omissão põe Com tudo isentada que se tenha talvez pre
da camara, se dirigio com um vereador, que a Judicado no bom ronceito, que poderia ter perante
esse tempo c~gou ã casa das vereaÇóes.â ~ re~- o soberano congr~o nacion~.p~la tardança., e~~
rem com malS dous transactos, ~e ~lDhao. SIdo mora, que ~m hando em diriglr esta tão preClSa
convocados para vereação.extraordinarm no lID.pe- representaçao.
dimento dos que semão; mas nada se pôde deli- te. Porém, senhor, sejão sanadas todas l1S faltas
berar, porque chegou uma ordenança á dizer, que suppostas, e juitOs poucos favoraveis com o
o governo, e a tropa só e'>perava pela camara. que sincero, e mais sagrado protesto a~ora feito a Vossa
sem perda de tempo se encami~hou para ~ lugar Magestade ã face do ~undo inteiro, de que nem a
onde. co~ a~c!a era esperada. Alli pre~nCl01! que ?mara ~e Port..o-Ale~nem o povo teve a menor
se deu pnnplClO ao acto c.hamado de ractlficaçao de mgerenCla em um aeto Ignorado, e puramente mi
juramento de adhesão, e fidelidade á Sua M.agestade litar, .~ nem prestaria a_sua ~~atur.3'-, assim
0- Impera~or, lendo o !Desmo tenente coronel uma com~ 19u~ente prest.ar~o mU1to~ cldada,os .reco_
proclama~o, que se Junta. em numero,se~d?, nhecldos 'QeIa sua pruden~la, respelto e obediencia
finda a leItura da qual deu. o parque.d arlllharra a Vossa Magestade, se nao fosse. a faisa persuasão,
uma salva imperial d'antemão preparada,. sendo e o natural receio nascido da repentitíà.Tista de
precedida de frequentes vivas a Sua Magestade o tão apparatoso ajuntamento; de crue iámais se in
Imperador - com·o veto absoluto - palavras, que trometteria á coadjuvar, para se àecidir de pIano,
assim como forão proferidas com desmarcado en- eillegalmente de um objeetosómenteinherente ao
thusiàsmo, assim tambem causarão geral reparo poder legislativo por meio de pacificas, e,bemime
dos circamstantes,depois do que segúio-~e o termo ditadas discussões, segundo o interesse, e 'Voto geral
<le jura;nentoJ !av.rado na casadas ses~es do g~ da ~nação, e de que filÍalmenteconfia· !los illastres
verno, que seJUIlta..em numero tercerro; terml- varoes consumados tanto em prudencIaj; como em
nando a~el1é aétode.t~pdesagradavelsc~ad~pois sabedoria. de que felizmen!e se co~põe. oso~
1ias oíto horas da nOIte com Te-Deu,m em acçao de rano congressotque formaraouma liberal constl
graças na ig:reja matriz. .. tui~ão. 5a~i~, JU~ e accomodadaao vasto Im-

~II No segaintedia fez esta camara sessão extra<>l"- peno bra?lico, ~ ·dlgna.de seu perpetua defeDSQr.
mnaría, na qual se -delibero.a manifestar ao publico, qae sobe)as..e n~o eqUlvo~ ·~rova.5!temr~adode
que naqu.e~e ~cto.() puramente mili~,. e1;lll; x:ãote.ve sua.coos.tltuel~~.dade, e mIUS smguIares ~~es,·
parte. nem. fOi sabedora, e gue se. dirigLssepor que o caractensao, por s.erestaa· vontadeexpp.cita-

.tanto llma· representação .a,Vossa ~ag~de, pa- ment!l declarada n.esta Cidade em~axa CODJuncta.
tenteando ,seus fumes, e mabalavelS sent.l.Plentos, no· dlac.22-de JanellO·deste anno,e.a:vontaüe.geral.
como .or~ ·do poV'o,qne representa, que p~ra'o da naçao. ..'.
mesmo fuJidevetiaser conYo~do.o lN~· tudo COm~ « CUlllj>re ao mesmo temP.o;:Séllhl?r, SUPpli.C8r á .
provaó documento nnmero quatro. Porem,sennor, Vossa: Magestade, qneas maiS energlcaspravuien
reCeósapor ~mJ~dos .D19tivos de. desagra- .cias- voe~ .sobre esta; cidade; que só. assÍIIueI'ã
1ii/.vêis~tadOs)que nao jloucas vezes. tem acon- .salva do compromettunento, e da desordem. ·Deus
tecido;em càsõs ideuticos, pela minimaopp.osição guarde'a Vossa Magestade, como havemosmister•..... . ,-.. , .... _-' .- - _. . '
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" uPorto;AJegreem V~reaçãode'VinteetresdeInlh01 Dado qne o ~ento.seja o ti~o .:naJs:Josto
de J!lil ol~ntGs e ~te e tres ~.-"C~no para gerar ~ premo.s<l~de de cIdadao. diZendô
:X~ Perewa de Bnto.-Dom1.ngos, de Almeida .alguns escnptores. que o melO para consemnr tão
Lemos Pei:z;o~.- Francisco Gonçalf?es'Ca~ro. ~o~ tit~o, é o. ~~r I}o paiz, com~do esta
_Manoel Jose G.ampos PorlQ.-Jose Antonio de lntelligenClasem limitaçao e para o caso do que"
.souza, Leal». , nasce de pai D31cional, tanto assim, que em estando
-O SR. FERNANDES Pttm:mo: -QllaIJto me tem A!l5en}es os~, conseguem seus filhos osdireitos~ "
sido até aqui doloroso o ouvir taxar de nimiamente cldadãos, ~IlS1~rando-se como presente3 os paIS
suspeitos ou imp'licados no facto militar de Porto- que lhe derao ongem: _ . •
Alegre seus balntantes e ê.utoridades; tanto maior Mas quando ~ paIs sao estrangeJr'C!S. que e a
é hoje a minha satisfaçáo apresentando a justificação h~these do artlgo de que tra~os. e cla....o ~
authentica que a camara faz da sua leal e prudente naO~em dar aos filhos a qualidade qu.e. ell~ nao
condncta. e dado bom povo d'aquella capital. Não tê~. E v~rdade q~eo lu~ .onde se Vl?lâlar .0
aspiro a que a assembléa desça agora da severa e pnmero dia de e:ristenCla, e a verdadeIra. .patria.
escrupulosa circumspecção com que começou a ao ~omem. E.lle começa a Cl"ear .~or ao pa1Z q~
olhar para este negocio; pretendo só que esta justi- o VIO. nascer. e que lhe de~ a prnneua luz do ~
ficação, com os seus dClcwnento~ seja remettida a mas ISto póde ser co~tranadc pelo amor do p!uz
uma commissão; e á vista do parecer que elIa emit- em que nasceu seu Pfll~ e p6de ~er SJUe ell~ queIra
tir, então requererei. ' antes <?onservar os direItos d~ cldadao do p8JZ de que

D
" 'di ' ~ ti'd á . - dera onundo o mesmo sen paI.

e«;1 ~:se que ~osse remat o commlssao e Quantos estrangeiros não temos nós visto perrilá-
eonst.ltulçaO. necerem entre nós, terem filhos e conservarem os

Passou-se â ordem do dia. e entrou em discussão direitos de cidadãos do sea paiz indi"'ena e terem
o §. 7. do art. 5° do projecto de constituição, do animo de conservar taes direitos e de ;oltar um dia
theor seguinte: para o lugar em que nascerão ~ Quantos por iÍlté..

« Os filhos de estrangeiros nascidos no Im'perio, resses querem cons~rvar ambos os fóros para scrvi
comtanto ~e seus pais não estejão em sernço de rem.ge de prerogatlvas que nascem de taes di;reitos,
suas respectivas nações. » como e .qua!1do lhes apraz? Por certo Sr. preSIdente,

O SR. FERNANDES PINHEIRo: _ Sr. presidente: a expenenCla. a melhor mestra das cou..~, nos c0':l-:
a doutrina deste paragrapho parece estar em per- vence. a cada passo: é portanto. necessano ~e haJ~
feita opposicão com o rigor dos principios de diieito o addItamento proposto pelo ill~ preo~m!intei
geralmente reconhecidos. Â naturalidade do esposo, con,!ém a saber-os quaes no penodo da mmondade
do pai de familia. entranha necessariamente a da ractific8:rem! porum.te:mo na camara, a vontade de,
mulher, e a dos filhos em menoridade; a mulher, su- sere~ cl~adaos br;]zllelros.
jeitando-se aos deveres do consorcio, sujeita-se á ~Ulto JU:sto por certo é que p~lo men?s para
sorte de seu marido. eVI~ ~u-.ldas os ~lhos de estrang,e~ro nascIdos. n.o

. ' . temtono do1mpeno, e chegados a Idade da,mmon-
. O e~rangell'o, pelo sunples facto ~e uma resl~en- dade, que é aquellla em que cada um p6de dispõr de

Cla mms ou menos lon~ em um pa1Z nem por 1550 si, declarem por meio authentico. que querem, ser
se prestJ?le haver perdido a vontade de voltar para cidadã'Os brazileiros. Por esta declaracão fica con
s~a patria; ?afferro ~ o pendo! para o solo que nos stando a saa vontade, e com eUa a decisão expressa.
'no_nascer. e~ .sentlmeRto tão D~t~, que com querenuncia os f6ros do paiz de seu pai.
rasao ~e tem eDgIdo par~ a naturalisaçao, uma de-, Outra maneira ha de decidir esta contioversia e
clar8:ç;:~ e:p~ssa, l:ev~tl~a de certas formulas., e vem a ser. se adquiri0 este~ direitos pelo domicilio
teqtllSIt./.?S. e ISto doutrma corrente de Vattel, B'IIoT-por tempo aprasado pela lel. E' este um titulo ado
~agtLl. e outros. . '. ' ptado p~10 direito pu~licouniversal, pela maior p.arte

.AqueUeslaços pórémde ne~ssill'l~d~pende!1cla~e das naçoes e pelas ICls portugu.ezes. por que amda'
relaxão. ~doos filhos tOca0 á malondade; e então nos regemos. E que cousa maIS natUral do' que o
que elles têm a facuId~d~ de .manifestar um~, .vo~- decidir da vontade do estrangeirovi~ndo n~ paiz
tadede mndar sua POSlçaO m1.Xta, como mm Judi- os annos marcados, uma vp.z que 'se aJunte 11 Isto o
ciosamente lhe chama, Bonnin, e de optar entre seu nascimento neUe? E' além disto necessario, qUe
paiz paterno, e aquelle em que teve o berço: hajà esta marca legal 'para acabar questões,~bem
partin~o pois destes principios julgo indispensaveIcomo a outros respeitos se' estabelece eiri diie!t6,
o segumte como por exemplo, para se haver por morto a~elle

, <tAllDITAMENToque se ausentou, e pelos' annos detei'minadosnão
tem dado novas suas,nemasha pormaneira alguma;

« Os filhos de estrangeiros•••.•••••••• os quaes O' interessse da sociedade, 'para' que" 'não' baião
nó periodo da inaiorida<;1e ractificarem, p'0r um dominios incertos prodnsio em direito esta justa:'
ti3rm.o .na camar,;: a vontade de ser~m «?ldadãos medida, b~m como a da prescripção, e outras. "'
b~el!0s - O d~putado fernanaes PZnhe1-To. » - Isto mesmo tem seguido diversas, constituições:
FOI apolado. . moderua.mentefe~tas na ~uropa,e mui bep, oé,xplica
" O Sa. CaVALHO ~ ~o: - 5)uaSlpelosmes-, a d~ Portugal" d~ qual nal? faço o' elOgIO; p!?rg:ue

'mosarguIIlenws, p~odusidos pelo i1lustr~ deputado.,guell'a lJU:.e'me Slrva. de regra; :mas ,P9r.que'jillgo'
que me precedeU;.j.ulgando ser.llecessanoUIn., ad- Jt1St?elltil tudo'a~lo que e, funda~o .. ~m',rasã~
<'titamento ao artigo con~rovertido,. eston em Igual e utilidade geral~,.'seJa ~ fôr oescnpto',~lII"l{Ue'

:peJ;su,asão: .Justas.. r,azo.es, m~ mduseID;. a, _ cre;'" se ache., Por tão' .eVI.dentes .C.om,o. f?,rtes .ml?85'.'
Sli.;' , PI:e~ldente que o, DasClIDento ~ó nao ,e ;persuado-me;'qued.eve~rlugarnoartí.@utIl~da
basbnte pé!I"a da~aos filh?sde estr~e1!0s nasc~- do Sr. F~rnandes'P~I:elro;manefundindp:::a e, 'ac",'
dos nesse Impeno ,a qualidade de cldadaos brazI-,cr~n~do::a~eu ~m~queno fim. do artigo se p0-

leiros. nhão asseglllmes:pillavras:
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fi.' E 'que chegando â maioridade declarem -legal-I clarãdo qne não auerem nertencer ásocied::.de bra-
~~qu~ o q-~-em ser, (iu. tenhão àomicilio.» ziliansa, ·comtanto que& seus pais não estejão em.

I'Ião ilcCreseento os armas findos os qnaes se re- serviço dass~~vasnações.-ÃMradGj[a.
'Pute ter-se adqui.."ido, pol'lJUe ainda não está mar- chadO. -FOl apoiada.
cado por lei; e-bem que seja 'VU1gal' o praso de dez O SR. CARv.1LBo E M:E.u.o :-8r. presidente, estou
annos. não é comtudo tão cath%"Orica esta doutri- ainda tão persuadido da minha opinião, que toma-

- na, que não possa admittir discassà.o. São tão fol'- rei a Sllstenta-Ia, nem me poderáõ resolver a mu
~ e eon!Ülcentes ~ meu ver, es~ ~entos~ é da-la os argumentos do nO)>l'e preopinante. São
de tanta lmp,.ottaneia .esta d~çao, Ja para os m- 1000;5 eUes fundados. na ~plidãocom que devemos
teresses partlculares aos brazileU'os filhosdeestran- receberentI'O nós cIdadãos de todas as nações; e
geiros, já para o ínreresse publico em geral, ~e quanto mais os que entre nós nasce.rào.
~o por cousa sem dnvida, e m\Üto uecessana e Sustento e sustentarei sempre toda a doutrina que
j~ que o additamento proposto passará com alargar os principios regeneradores, pelos quaes
approvacão desta. illustre assemblea, que tem por guiados nossos l%OisIadores, pI'OClll'arem augmentar
mira nos'selIS trabalhos o estabelecer regras funda- a nossa populacào.
das na justiça e utilidade geral." Ella é mingÓada, e no seu augmento consiste a

Propdz-se o additarnento, e foi apoiado. nOssa prosperidade. Por isso~o que temos lar-
O SR. MoNTESUlU :-Logo que li este § 7° achei- gos terrenos,.muitas artes que institU!r e fazer pro~

lhe inconvenientes, a que já tem. acudido com emen- perar, necessItamos braços robustos, livres e valen
das alguns Srs. deputaâos; comtudo eu quizera que tes para romper e arrotear terrenos virge~; ~o
se não tratasse sómente das qualidades que deve ter mens dota40s de saber em todas ~ ~s e SClenCl8S
o filho do estrangeiro para merecPr o titUlo de cida- para doutrmarem os nosso~ ~nCl~adaos e fazere-':ll
dão bra%i.leiro mas que se exigisse tambem que os pro~rar todo o genero de.muustria: havemos de 11'
pais precisassem de alguma para fazer que seus fi- acha-los el~tre os .es~~eU'?s.
lhos entrassem na faiDilia brazileira••••.• conviria Cum.o ~01;S pol!ia JamaIS Vll' á cabeça ~e alguem,
talvez accrescentar que os pais livessern domicilio que prlnClpIOs tão geralmente reconheCIdos, e que
no Imperio. talitas .vezes tenho enun~~o neste augusto recinto,

Lembrarei aqui uma hypolhese apontada por um que qulZesse agora rest.ri!lgl-los e empecer-lhes '1
b d tad . 'pelo Que mal faz a declaracao que paz, para certeza e

no ~ epu o, e 81 •se~ estrangeIro passar. legalidade de um titulo 'de que muito depende o bem
:BrazU com a sua familia denagem para outro palZ, e e regularidade da ordem social ao principio geral
nesta passagem lhe nascer um filho, pergunto se d d .da' ula' - . co
este sórJeo simples facto do nascimento é conside- e que se eve ConVI r poP. ~o estrangeIra •

d . dã b';'_:l' .. E . . to - d Que embaraço tem o brãzileüO, filho de estran-
ra 0.::1. a ~ lQ4\.leIrO 1 U trelO que 15 nao eve geiro] em fazer a sobredita declaracão, quando ehe
a~mr-se, e comtudo pela letI'1l do paragrapho gou a idade que a lei marcou parã praticar actos
nao se póde entender outracousa................ validos' Por certo que tanto não faz mal, que é
•• • • • • • • • • • • •• . • • • • • • • ••• • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• antes util ao individuo em particular, e ao bemgeral

O 1tESllO SR. 'DEPUTADO mandou â mesa a emenda do estado o faze-le.. .
seguinte: Assim eUe fica na posse certa dos direitos que

cc Os que nascerem DO Imperio, de estrangeiros adquiri0 pelo nascimento, e o estado lucra tambem
neUe domiciliados, comtanto que selIS pais não a certeza qué é um membro seu sómente, que aban
estejão em serviço de suas res~ctiva:> nações.-O donou osfóros da nação de seu pai, e que com animo
deputado, MO'lI.tesuma. ll-Não foi apoIada. fixo quer ser membro da sociedade brazileira.

O SR. ÂNIlll..UlA. lliCHADO :-Ell enteudo inteira- . Tira-se toda a duvida, que póde occorrer queren
mente o contrario do que entendem os illustres do eUe umas vezes aproveitar-se dos direitos de bra
preopinantes que accrescentárão a declaração. da zileiro, e algumas outras livrar-se dos encargOs
vontade do fillio de estrangeiro para poder ser Clda- como estrangeiro, ou aproveitar mercês e franque
dão brazileiro; eu acho que a haver declaração deve zas concedidas á naçào a que pertencia seu pai.
ser a contraria, e não a de querer ser membro da Quando a primeira vez faliei. dei razões cabaes para
familia brazileira. provar que tal additamento não tolhia a facilidade

Depois ~e ter p~do qlle o. filho ~e pais brazi- de chamar povoadores ao paiz, e que tinha a vanta
leiros nasCldo e:n:pc:1Z es~gelro, 'VIndo estabele- gem de segura-la mais com laços firmes e livres de
cer-se no Impeno e brazileIro, e tambem o .dos que duvidas; e acerescentei a qualidade de domicilio,
estiverem em serviço da nação, como não ha de ser que escapou aos illustres compiladores do projecto,
cidadão brazileiro o que.n~r .no J.mperio. ~ •••• ~ para mais a facilitar e promover.
~ :. ~ ••.•••••••••. ' •• DemaIS se outrasnaçoes que Este principio -de estabelecer domicilio. é taxado
não têm necessidade de augmentar o numero dos por uso das nações velhas.
cidadãos reconhecem p<?r seus os que na5cemcem E' de .pasmar, Sr. presidente, que se usasse de
seus territOrios, como deixaremos nós de o fazer que tão frivolo argumento.· As novas e velhas o têm
temos falta de população? ._ adoptado, e nem por serem velhas as nacões deixào
'0 que me lW6Ce que co!!,vémserá estabelecer~e de ser mais polidas e civilisadas. E nós develOOs ir
serão brázileIroS- os que ~ao declarare._.. . m que ~. na~ beber os principios de justiça e legislaçãO nas fontes
querem ser; mas para o ser.nao veJo necesSIdade' que forem mais limpidas e. puras, aiuda que antigas
de d~clàrare~que ~rem, Y!5to que:~Io aeto do sejão;.e as scie~ciaS; ~orm~nte de legislação, co
naseunentosao brazilelros. (No rosto nao se ,8nt.en- mecarao nospa:JZes maIS antlgos d'oDd~ as trens-:
deuo tachigrapho Yictorino.) N~..firi!.dq.seu discurso plaÍltarão:todos os sabios antigos e modernos, indo
J!laÍldou.ámesa a emendasegtllIlte. . _ ,c. .. bUsca-las primeiro á Azia, trazendo-os de lá os gre-

• li Os -filhÓS de estrangeiros nascidos.· no· Imperio, gOs,d'onde pci.Ssarão aos romanos, e dahi ás nações
uma vez que chegando á maioridade não tenhão de'- modernas.
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. ~ndo~ isto CO!D o pezo queme~, eOD:- Eu entendo isto porque, apezar de tudo o que se

tmuaro...l,. Sr. presJ.dente,dizend~que.qtWltoJalgael tem dito sobre o nascimento, estou certo que ao
.~o }lccrescenta: ao art.ígo e f~dado. em l~ em que somos creados se adquire mais amor.
razao ~ JllSÜça, .na prati~ e uso das ~açoes polidas. assun como o adquirimos á pessoa que nos Cl'68..
e mm convemente ás ClI'CamstanClaS em que nos Po~ mim mesmo o digo, quando ti.e a minha pri_
achamos. meu:a filha .pouco a a~ava. mas.depois que se creou

O Sa. :MIGUEL ÇALIlON: - A materia destes pa- co~ qwz-lhe mUlto. O pai é :tquelle que crea
~ph~ e os -chseursos d'a1guns Srs. deputados ~us fil?os; os senhores ~e o~ ~m o podem dizer,
c!eSpe..'1árão-me nma ldéa que entendo dever sub- elles naO querem bem a patna nem ao ~i senão
metter ã considl'!l~ção desta. assembléa. Parece-me pela creaçã0z isto .é_verdade ~ui conhecl(!a, e por
que se tem em VISta abrir a porta aos estrangeiros lSSO prefiro a condiçao do nascunento a da creação
e por isso digo que não satisfazem bem a este fim que é a base de tudo, e como tal indispensavel.
Bem OS para.gra~nos nem as emendas em que se !lem basta o. domicilio de que faUou tambem um
~ta de estrangeIros. Eu qnizera que nós lhes abris- illustre preopmante, ao ll1cnar e~ que Comos creados
semos a porta com vantagens que os animassem, é que tomamos amor, o nascunento só por si não
isto é, aos que quizessem adoptar o Braril porpatria, faz nada. Se um homem !la~r em uma parte e fór
para serem membros uteis da nossa sociedade, e creado em outra, de carLo tera amor ao lugar onde
por isso estou mui lon~e de querer que a porta se se creou e não.áquelle eI:? gue ~sceu. O mouro já
abra para. toda a qualidade de gente, não nos grande nun~ ~ bom chnsl.ào amda que se passe
eonvéin cá a escoria das outras nacôes, queremos para esta rehglllo; mas um mouro aJUda creança
para brmIei..·os os bons europeos•• :.. ••• ••••• • •• se fôr baptisad!l, e ~"'Cado entre os chrisUios pa
1lD1a lei re~entar é· Deste ponto indispensa- rece-me <{lIe nno ha de ficar mouro. A' vista diSto,
m Seria bom estabelE:cer que todo aqueUe flza emenda que li, e que mandarei li mesa.
estrangeiro que vier povoar o Braiil como colo~ O Sa. SEcllET4RIO leu a emenda, e alguos Srs. de
e que se apresentar com os seas instrumentos para putados propuserão Il divisão della em duas pllrtes,
exercer ll~gUD!4 Arte,. o~ agricultar a terra, ~erã o mas instandt? o.seu ill.ustre autor em que se pro
fôro de clliadão blUllel1"O, sem dependencla de puzesse por mtelro, assun o fez o Sr. presidente, e
oatro algum requisito. Poderá talvez dizer-se que o não sendo apoiada, assentou-se que era desne
~ não.PreclSll de 1aD~r m~o des~ franquezas, cessario propôr cada uma das suas partes.
poIS por 51 mesmo atrabú"á mwtos emigrados pelas Julgou-se afinal doiscutida a materia, e sendo pro
"!Dtagens na~es~e ofl"erece e com que os con- posto o paragrapho iI votação foi approvado como es-
nda, e que alem disto a guerra q~e cs~ actual- tava redigido, ficando por isso prejudicadas todas as
mente accesa na Europa, e que levllra mwto tempo emendas
a terminar. deve dar tambem uma boa porção de . • § 80 .do •
individuos ao· Brazil••••• (O orador foi interrom- SeguIo-se o c~ncebl nes~ termos.
pido pelo Sr. Carneiro de Campos que o chamou á «8.~ Os estr~n~lros naturalisados, qualquer
orãem, dizendo que aquellas observaÇÕes só po- que seJa a sua rebgulo D.

dião ter lugar no § 8.0 ) Eu cano na ordem, o que O SR. Plu:s1D~ : - Agora tem lugar o addita
digo tem relação ao paragrapho que se está discu- mento do Sr. Calmon, segundo o que ha pouco se
tindo. posto que tambem a tenha com o seguinte, resolveu, para .er se é apoiado .-Leu-se nova
falIo aI!tes ~e este ,. se vença, porque me pare~e mente, e foi apoiado.
qne a'!unha Idéatem lugarentreell~e ? .8.0 Emfun O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu creio que re
~mo Já. expuz em~sso os meus PI<!'ClPlOS, ~ando digindo-se novamente este § 8° ficam bem coUo
a mesa o ~eu additamento, que e concebIdo nos cada esta idéa nova. Póde dizer-se - os eslran
termos segwntes: . - geiros naluralisados ou por carta ou pelo simt>les

« Os estrangeiros que na qualidade de colonos, e facto de colonos, qualquer que seja a sua religzão,
na conformidade da lei, vierem povoar o Imperio.- uma vez que se conformem á lei - parece-me que
Calmon». - . assim está dito tudo. e se a assembléa quizer eu

O SR. AIrnRAiM. 'MACHADO: - Parece-me que este mandarei á mesa es~ no.a_redaCção. O que porém
additamento pertence ao §8o e não a este: proposto devetomar:-se emeonslderaçao é ~ parte do pa.:r:.agra
aquelle não terei duvida de o apoiar, mas agora pho que _dlZ -:- qua1.q~er que seja.a ~a rehg:lao,
não. tem lugar, e peço que se reserve para se ofl"e- porque naO seI se fuil1beral de maiS, lSto merece ser
recer aoparagrapho -seguinte. - Assim se decidio. bem pensado. _

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA: - ( Não se entendeu .. A.co!?'!lissão deu commigo todos ~s direitos <:ivis
o mesmo tachigrapho ). Depois de discorrer sobre a aos lndlVlduos de toda~ as co,mmunhoes, pela ~nha
-materia mandou á mesa um additamento do se- parte confesso que mst? tive tambem em V1sta o
guinte theor. . aliciar deste ~odo 0.5 .JudeQs, mó~mente ~s de

. . I . Surinam que sao mUl rICOS, e de origem lUSitana.
« Os filhos de es.trangmros_naSCidos no mpeno. Como elies .têm por muitas vezes desejado reunir

que havendo-o .de:xado, voltareD:l a eUe com o fim se ao antigo tronco de que descendem quiz tenta
de nep.e s~ dOInlciharem.- Rib~ro ele Andrada». los, dando-lhes os direitos civis, a virem estebele
- FOl apOIada. . ce!"-se no Brazil, o que seria para nós tiro w:ande

. O SR. FERRl:IRA FR!J'ÇA: -.Este paragra~hodIZ ganho, tirada quefosse a tal agiotagem a queellessão
- os filhos de esu:ang~U'Os n..~scldos no Ir"nperlO com muito propensos, e querendo dar-sp- ã agricultura,
tanto CJ?-e seus~nao esteJao em servIÇO. de.suas tirava-se assim da l=ua vinda grande proveito, e não
respectlvas naçoes, -pareee-me gue deverIa dizer: se soffrião os inconvenientes que elies têm causado

« Os filhos de estrangeiros nascidos e creados no em muitas cidades da Europa. Mas como esta clau-·
Imperio são cidadãos brazileiros, ou seus pais es- sula abrange todas as religiões do mundo (u~a
tivessem ou não em serviço de suas nações». vez que se reconheça um Deus, porque quem nao
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conhece a Deus é inimigo da sociedade; apoiado}
apoiaclo},merece ser pensada com madureza, e
preciso ~~ a assembléa veja se nas nossas cir
eumstanClas, no estado de conhecimentos em que
se acha o. povo brazileiro convirâse~ já este pnn
cipio, ou. reservar a nratiea delIe para. melhor
tempo, o que eu não quero é que facamos alguIll
mal que não possamos depois talvez"remediar. E'
por isso que chamo com muita particularidade sobie
este ponto a at1encão da assembléa. Quanto á nova
redaccão do plU'8.gmpbo eu a mando á mesa : fica
concebido nOs seguintes termos.

« Os eskan~s naturalisados, qualquer que
se~a a sua religIão, 011 sejão naturalisados por carta,
ou por simples facto como os colGnos que vierem
povoar o Imperio na fórma das leis regulamentares.
-.A71drada Machado ».-Foi apoiada..

O SR. PAtlLA E MELLo;- Eu taInbem tenho um
additamento a este paragrapho, salva a redacção
que se julgar mais conveniente. Eu ~era que
dessemos aos estrangeiros os direitos de cidadão
não só pela carta. mas pelo facto de domicilio por
sete anDos, uma vez que possua bens de raiz e se
Cllse com mulher brazileira; guio-me pelos
mesmos principias que moverão o Sr. Calmon a otIo
recer li sua emenda, quo se refere aos colonos. Eu
concebi o meu lldditamento nos termos seguintes,
salva, como já disse, a redacção.

lf Os estrangeiros, qualquer que seja a sua re
ligião, logo que tiverem domicilio no lmperio mais
de sete annos, C4sados com mulher brazileira, e
possuindo propriedlldo territorial, ou logo que ti
verem obtido carta de natufllliSllrão.-Paula e
Mello a.- Foi llpoiada. •

O Sa. FlUNÇA ; - Sr. presidente, nüo posso convir
em que se fãça artigo constitucioDal ae uma ma
teria que de\"e serobjecto de uma lei regulamentar.
Um estrangeiro équillificado tal em qualquer plU'te
pelo só uso da SU!llin.suagem, e seu nascimento o
exclue da classe de cldadãos naturaes. Isto posto,
fica claro, que a naturlllisação civil que á alguns se
haja de outorgar é sempre um privilegio concessi
vel em taes e taes circumstancias, e depende I?or
tanto de um titulo ostensivo, que é a autbentlca
da sua nova condição adquirida no paiz em que
habita. Não p6de pois prescindir-se da obten~o de
uma carta para ser havido como cidadão, e é isso
mesmo o que suppõe. a doutrina do projecto no
artigo 6° subsequente do que estamos tratando. Ora
no § lo desse artigo 60 vem já marcadas as premissas
sobre que se hão de conceder taes cartas de natu
ralisacão, e a indicação das mesmas premissas
compiehende. posto que com justa restrição, a
classe dos colonos; .isto é quando elies por seu as
sento; e domicilio mostrarem que efl'ectivamente
o são, e que o paiz tira alguma utilidade dos seus
trabalhos, o que se ha de verificar em hypothese
por um i~so, ou. sentenca pronunciada ao dito
respeito. Não p6de pois por'nenhuma maneira haver
nem conceder-se naturalisação de facto aos puros
estrangeiros por origem, e nascimento segundo se
contém no additamento do Sr. Paula e Mello até
porque no exercicio pratico dos direitos indusiria
lssouma confusão consequencia, principalmente
nas assembléas "das eleições, onde o direito de votar
é denegado ao estrangeiro em regra, e é mister
provara excepcão ou-'privilegio immediatamente
por um titulo decisivo. Votarei pois contra o addi·
tamento. .

o SR. PusIDE!fIE declarou adiada a discnssão
por ter dado a hora da leitura dos pareceres.

O SR. MAlA. como relator dA commissão de le
gislação, le~ o seguinte:

« PARECEll

ti: A commissão de legislação propoudo-se a inter
pôr .0 seu parecersobre o requerimento lios negocian
tes desta praÇl!, em que pedem olevantamento do ge.
questro dos bens dos negociantes de Angola, feito
em observancia do decreto de lIde Dezembro dQ
anno passado, não póde deixar de fazer suas as 50
lidas,_ e mui politieas razões e~ndidas pelos con
selhelI'Os da manda, em oppo51ção ásobredita pre
tenção, emquanto se olhá: em generalidade ã de
terminação do selltlestro dos bens pertencentes a
subditos de Portugal. .
• cr.Como porftm attendendo com plU'ticularidade
as CllCumstanClas occorrentes neste sequestro par
cial de que se trata, tnanüesta-se por uma parte,
que os seus etreitos, todos dirigidos contra um dos
mais interessantes ramos do commercio activodeste
lmperio, e emprej~notavel das suas rendas'publi
cas estão em opposição ao flmda: medida tomada pelo
referido decreto, e por outra parte considera llCOm
missão, até pelo que lhe foi exposto pelos suppU
cantes, n~o poder te~ lugar resolução aIgu~a, nas
llctUllOIl clreumsllUlCUlS. quo possa ser etIecllvll em
beneficio do commercio. e dos interesses da fa
zenda publiCA, 5eM que se tome prompta e energia
medida, que destrull quaosquer obstaculos guo hajão
da pArto do govemo do Ango~ Sendo tAlvez pro
ciso recorrer a hostilidades, por 1SSO se Dio delibera
a interpôr parecer, llté JKlrque neste caso não é da
sua competeDcia, deiunao bahedoria da assembláa.
tomar o accordo conveniente, e que a mesma com
missão não póde indicar.

Cf Paço da usombléa, lo de Olltubro de 1828.
-José Antonio do Silf)(S Maia.- João Antonio
Rodrigues de CCf'1)alho.- D. NUflO Eugenio de
Locio e Seilbit::.- Bernardo José da Gama.- Es
tevão Ribeiro de Re::ende.-José Tneira da FOfl
seca Vasconcellos a.

O SR. VERGVE1RO: - Eu creio que 11 commissio
devia dar o seu parecer sobre este· negocio porque
para isso lhe forão remettidos os J)apeis, sem isto
como ha de resolver a assembléa? Não sei que haja
negocio algum' sobre que a commissão não poSS4
declarar o· seu juizo, seja qual rór, e o meu voto
seria que voltasse tudo outra vez ã mesma para que
assim o executasse.

O SR. A."iDRADA.MACRADO: - Se a commissão vê
que o negocio lhe não pertence creio que tem todo
o direito de declara-lo,. quando não tem os dados
necessarios diz que não póde ajuisar, querer força
la a fazer o que não póde, parece jurisprndencia
turca.

O SR. FRÂ."iÇ!.; - Isto nãó é jurisprudehcia
Turca, a assembléa mandou que informasse, deve
informar, aqui não se trata de competencias ou ju
risdiCÇÓes ; as commissões não são Juizes, nem têm
regimento que lhes marque attribuicõcs, a decisão
da assembléa é o seu regimento. eêomo mandou
que interpusesse o seu parecer deve interpo-lo, seja
bom ou seja máo. .. ....

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-Eu.pergunto
se quando a assembléa diz ã uma commissão~
interponha o seu parecer, deve esta assim fazêl-o,
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ain~a que a _m~teria' Ihe seja inteiramente estranha't ber!1ção que aquelle paiz tomou de adherir com
~1O que nao. porque os seus membros não podem maIS apertados laços ao ~artido portugnez.
amda que queirão decidir do negocio. Com que esp.anto, porem. não vejo eu, que no

Em tal caso, que é o presente, a commissão de- mesmo' requenmento se falIa em uma estlecie de
,clara que não entende, do assumpto, mas que lhe guerra _qu~ pr~tendem se mande alli fazer. -Cousa
parece plausivel o quo expuzerão os interessados é esta tão !DerIveI, que parece admira.eI que parti
sobre'a nullidade de q:ualquer medida que não fosse cula;res se lemb.rassem de propôr ao governo tão
acompanhada de hostilidades; e creio que não podia melindrosa medida.
fazer outra cousa. Os seus membros tiverão a fran- . A' ~ta ,do expo~to claro e~tã. que muito bem
queza de dizer que não entendião da materia e que ~rao os mem~ros da comtnlSSão a quem se di
portanto não podião dar parecer. Julgo aue se Tez ngIu este requenmento, que nem tinbão informa-

, o que se devia, fazer e que não tem lugar â censura. ções caba~s. nem a materia era propria da sua
q SR. RIBEIRO DE ANDIUI?A. :-Sr. presidente, o competenCla.

re~ento mandou crear differentes commissões, Portanto é necessario dar uma carreira á mar-
,. e pelos seus títulos estão marcadas as suas attribui- cha deste negocio1 que, não deve ser desattendido
çóes. isto é, as matarias sobre que devem dar os sem .exame e averIguação: é de negociantes respei
seus pareceres: e por isso se nomeArão para ellas os tavelS desta praça, que recorrem á esta augusta as
Srs. deputados que tinhão. ou em quem se suppu- sembléa, que deve dar uma decisão circumspecta e
nba que havião os conhecimentos respectivos. justa. Para isto entendo que membros das diversas

Ora, se a commissão conheceu ~ue a materia lhe com~issões de guerra e marinha, fazenda e com
não pertencia. não sei que procedesse com irregu- merCiO ~e escollião ~ nomeem pe~o Sr. presidente;
laridade em declarar que não podia dar parecer e que JU ntos exammem o negocIo, dêm o seu pa
sobre elIa; e eu creio que em pensar assim não er- recer clrcumstanciado e proferirá esta augusta as-

sembIéa um J'uizo tão seguro como e"'acto.
rou, porque a meu vêr esta representação não devia ...
ir privativamente á tal commissão; porC{Ue, se con- O SR. ~RES~DENTE pergunt9u se o negocio devia
sideramos que s~ trata de sequestro de mercado- ser remettido as quatro commIssões reunidas, como
rias, pertence á commissão de commercio; se olhll- propuzera o Sr. Ribeiro de Andrada.':"-'Decidiu-se
mos que esse mesmo sequestro vai entender com as que sim.
rendas publicllll, pertence á de fazenda; se attende- O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu um pa
mos a que o sequestro para se pOr em inteiro vigor recer da commissão de legislacão sobre o requeri
depende talvez de se ir atacar hostilmente Angola, menta de D. Luiza Thereza do ~ascimento e outros
pertence á de guerra; e se, finalmente, pondsramos que ficára adiado na sessão de 5 de Setembro. '
gue se trata da suspensão da observancia de uma O ~R. CARVALHO E MELLO: - Na' petição desta
lei). então pertence á de legislação. supphcante vê-se que ella requer uma providencia

I:'osto isto, conclúo, que para termos o parecer extraordinaria por meio de um recursll tambem ex
que se precisa, é necessario que se combinem estas traordinario, porque tendo acabado todos os ordi
commissões; e por isso entendo que deve ser ramet- nario~, até com a negação dodesembargo do paço,
tido á todas quatro reunidas. (Apoiado.) estavao esgotados todos os meios' ordinarios, mar-

O SR. CA1\VALBO E frh:LLO :-Quando ouYi fallar cados e estabelecidos na lei.
neste negocio, entendi g;ue se tratava de levantar Recorrer ao soberano, foi sempre licito, por isso
o sequestro mandado aquI praticar sobre os generos que de qualquer empregado, que não cumpre o sen
remettidos pelos negociantes de Angola, destinados dever, p6de qualquer que 50 reputa opprimido ou
para pagamento dos negociantes brazileiros

l
crue vexa.do representar a oppressão ou vexame. Neste

para alli tinhão remettido fundol:, os quaes vmnão sentIdo veio esta supplicante sOCcorrer-se a'este
pretender, que se lhes não fizessem taes seq:J.estros a.ugusto c~ngresso p.ara lhe f~er r~parar a injus
porque ficavão prejudicados ,nos seus interesses, tlça que diZ ter sofIndo. Eu naO seI se são funda
vindo aquelles glmeros designados já para seu paga- dos em lei os seus queixumes: vejo s6 que elIa re
mento e reputando-os por isso como seus. fere, que se lhe negou a revista no desembargo do

Esta persuasão provinha de que vi, que muitas paço. e segundo.a lei de 1769 já elIa não p6de con
vezes tinhão já requerido semelhante Isenção de seguIr nova reVIsta, porque neste mesmo alvará se
sequestro, e sobre cujos requeriml:'ntos tive muitas determina, que não se conceda revista de outra re
vezes por ordem superior de informar com o meu yista, impondo-se até penas aos magistrados que
parecer: agora, porém, olhando o requerimento lUformar~m para segunda revista, tendo-se já nc
com mais reflexão vejo que outra é a' actual pre- gado a prImeIra.

, teilção. Nestes ter~os o que é nat1;ITal e obvio, é que
Pretendem que se levantem os sequestras feitos desde logo se mdefira esta petição; mas como sem

-nas propriedades dos negociantes de Angola, afim- haver as necessarias informações não _se decide já,
de que estes Yão remettendo capitaes pertencentes nem se perde em procurar conhecer mais a fundo
a negociantes brazileiros que lá têm e que são avul- o negocio, sou de parecer que se exijão as compe
tadissimos, narrando os muitos incommodosque tentes para conhecimento exacto deste negocio.
virãõ a sofIrer,sem aquella justa medida e que ,me .P6de muito bem acontecer, que das mesmas m

. persuado não são exagerados. Este requerimento formações que se houverem se conheça com tanta
foi mandado consultar no conselho da fazenda· e evidencia da injustiça, que esta supplicanteapre
sobre esta parte 'diversificando de voto os' conse- senta, qUe nos ,vejamos obrigados a dar alguma.
lheiros, forão dous delIes de parecer que não se le- providencia extraordinaiia, o que todavia será
vantassem.' raro; e p6de bem ser que então fixemos regra para

Os fundamentos são obvias; os motivos J.l0liticos não admittir semelhantes recursos. •
porque se' ordenarão taes sequestros SubSIstem e Tendo a lei marcado as instancias para se conhe
com maior fundamento depois do partido e deli- cer de qualquer pleito e sendo já as reyistas um te-
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emso extraordinario, claro é, que não devião mais
estender-se para não eternisar. as demandas com
prejuízo do pllblicoe .particulaijnteresse; .e estas
Sâ'hiô5 raZões São as qüa wG'i'êiãG ::'0 SCbe:a."'H!-!2g!s
ladordaquelle alvará a estreitar os limi\eS das con-

· cessões deIlas aliãsjá preseriptos na ordenação. .
Neste sentido SOll de opinião que se proceda ás

referidas informacões e se nomeie umacommissão;
e seja sobre o parêcerdella assentada a nossa reso
lUÇãO, qnepoderá servi.r de regra neste e ontros

· objectos. .
, lulgando-se discutida a mataria, propoz-se o pa-
recer á votação e foi approvado. .

O SR. PREsmENTE assignou para a ordem do. dia:
1.0 A eleição da mesa para o mez de Outubro;
2.0 O projeeto de constituição. ,

LevanLou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Lui..;
José de Caroalho e Mello, secretario.

concebido, de sacudirem o jugo lusitano, como já
tinhão praticado os mais povos de toda aprovincia,
reunindo-se etreetivamente 'porunanime acomeci
mentono dia 28 do mesmo mez.de Julho á grànde
familia brazileira e proclamado aúídepeIídencia do
Imperio do Brazil e á Sua Magestadecomo seu. im
perador e defensor perpetuo; o que' Confirmarão
com solemne juramenLo "DO dia lo de Agosto.

\{ E. o mesmo senhor~ congratalando-se .por tão
fausto successo. me ordena que assim. ri 'participe' â
V. Ex. para o fazer consLar á au",<7USta. assembléa
geral constituinte e legislativa. que não deixará de
sentir o maior jubilo por 'uma noticia tão impor
tante ã sagradá cau.sa em que todos nos empenha-
tnos. .

« Deus guarde á V.. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro, em 2 de Outubro de 1823.-Josi JO.a!}Uim
Carneiro de Campos.-Sr. Ioão SeVerianno .Maciel
da'Costa.ll-Foi recebida a noticia com muito es
pecial agrado~

O SR. RiBEIRO DIt ANDRADA. :-Ellletnbro a esta
augusta assembléa qae se dave officiar directámente
a lord Cochrane. para lhe agradecer em nome da
nação seus relevantes serviços e certificar--Ihe que
elIes serão eternos na sua ~emoria. (Apoicdo.).

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da O Sa. ALE.'tCA.R:- Sr. presidente quando aqui
manhã, fez-se A chamada, e acliarão-se presentes soubemos da restauração lia: ,Bahia demos todas as
'm, faltando com causa os SI'S. Rodrigues Venoso, demonstrações de àlegna e o objecto era sómente
Araujo Gondim, Andrada e Silva, Carrieiro de Cam- a evacuação 'de tropas inimigas d'uma cidade; agora
pos,Carneiro da Cunha, Nogueira da Gama, Araujo é uma provincia inteira reunida ao imperio; creio
Lima; c sem eUa o Sr. Teixeira da Costa. que este successo não póde excitar menos o nosso

OSIl. PI\ESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida jubilo; nem é justo que os povos do Maranhão se
a aeta da antecedente, (oi approvada. persuadão que é menor a nossa satisfação vendo

O SR. SECRETA.1l10 MACIEL DA COSTA leu os se- aquella provincia ligada á nossa causa, do que foi
guintes omcios dos ministros d'estado dos negocios pela retrrada das tropas do Madeira. .
ela marinha o do imperia: O SR. MONTESUHA. :-Eu prop~ ~ando chegou

li llllll. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Mages- a noticia verdadeira da liberdade da Bahia, que se
toade Imperial, comlllunicoá V. Ex., que honIam, déssem vivas e foi rejeitada a minha propOtlta; e
lo do corrente chegou a este porto o ber~anLim portanto não VOLarei agora por demonstrações de
Maria. vindo do Maranhão com 43 dias de vJagem, alegria, porque não vejo que esta noticia seja de
mandado pelo l° almirante lord Cochrane, com maiorinteresse do que a da restauração da Bahia;
officios; em que participa a faustissima noticia de não obremos sem retlexão; é preciso ter uma con
haver leito que aquelIa província proclamasse em ducLa setnpre regular e igual nos casos semelhantes,
2811e Julho a sua independencia politica, adhesão para não merecermos cenSura.
ao' imperio brazilico e governo do mesmo augu5Lo O SR. ANDRADA. MACHADO :-Ha ditrerença entre
senhor. um e outro successo; quando se rejeitou aqui a pro-

a: As circumslancias de que foi revestido tão posta. dos vivas pela noticia da evacuação da Bahia,
plausivel como interessante acont-ecimento, constào não sabiamos as condições com que os inimigos ti
aas 6 gazetas inclusas. a que se refere o mencio- nhão sabido; se isto se tinha conseguido ã custa dos
Dado l°almírante e das quaes se deprehende, que nossos patricios, ou com honra nossa; mas agora
este feliz resultado se deve ás prudentes e energi- sabemos que o feito é glorioso para -as nossas armas
cas medidas que elle tomára' desde 26 do referido e que mais aquella provincia se uneã grande fa-

· mez de Julho até 9.do subsequente Agosto. O que milia brazileira. '
V. Ex. levará ao conhecimento da-assemhléa geral Na evacuacão da· Bahiamistnravão-se os vivas
constituinte e legislativa do imperio. . com as lagrimas e agora é pura a nossa satisfação.

« Deus gUaI:deá y. Ex.-Paço, 2 de Outubro de Demais, Sr. presidente, não se trata de dar vivas;
·l~.-Luiz dá Cunha Moreira.-Sr. João Seve- o que se propõe é dar agradecimentos á lord Co
"·rlannoMaciel da Costa.»-Foi recebida a noticia" chrane, ao. nosso valeroso almirante e certificar-lhe
,com muito especial agrado. . que nunca nos esqueceremos de seus serviços.
- «·mm. e Exm. Sr.-Por afficio do governo pro- O SR. MONTESUMA sustentou que não havia in-

-:risorio.da provincia do Maranhão, em data de 12 de ferioridade de importancia na evacuação da Bahia
_~sto do, -corrente a~no, vindo pelo brigue deno- comparad~ c0D?- a .reunião da pro!incia do Mara
-~() EscuM Mana, que entrou hontem neste nhãoao llDpenO; porque pelo enta daquella lula
,~,~heu Sua MageStade 'o'Imperador a muiLo estaYão outras provincias a esperar para se decidir
0·~toria . noticia de 'haverém os habitantes da .e que a sua libertação do jugolnsitano tivera uma
;;~de-d~ S. Luiz, capital daquella provincia,com influencia decididamente favoravel ã causa do im
·o ãurilío do aUnir.ante lord Coehrane,que.alli ines- pario; e terminou protesLando .que fallando-se as
~dan!en~apor:tára. no dia 26 .~e lu~o.execu- sim como fallavao nobre deputado atacava-se a di
"..8.õó;"f~13IítEl~o:glorioso projecto,quehavião .gnidade da suaprovincia.

'':': .... .aA., ...l- .. __ ~ .' _ ,.) __ ', .- _ • - . _ _. ~
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'0' Sa. A ..'IDR.UlÁ.-lúclW)oinsistiana differença o SR. A.'iDRAl).l MA.CH.lDO:-A indicação diz que

que fizera entre ?S dous snceessos, ~verando que se ~ham~ e não. diz que Dca nalla a votação que
nunca· se. lembrara de atacar a Bahia; mas sendo estiver feita; porem, parece-me que para fuar toda.
novame~ contestado. pelo.- Sr. Montesuma, () ~ du~da '-. EX. fará bem em propôr se a assembléa
Sr. presldente chamou. a ordem os dOUS.DObres de- Julga que se deve proceder á nova Totacão por não
putados." . Ie~mpresentes todos os Srs. depniados que o
.. O SR. RIBEIRO DE .A.:rnRADJ. :-Um illustrepreo- estavao a chamada.
pinante disse que .nós deviamos ter uma condocta O SR.· PRESIDE~t'E propoz:
Uniforme nos ~os idcn'ti~s; e .eu enten~o que -J.." Se era precisa 2- 'Vot.acão.-Venceu-se que
procedemos assIm tendo lugar a mmha moçao. não. . •
. Quando' se restaurou a Bahia propoz-se aqui por 2.° Se passava o additamento do Sr. Miguel Cal-
indicação e !embro-me que foi do Sr. Pereira da mon.-Não passou.
Cunha que se fizesse constar ao commandante em . 3.° Se passava o do Sr. Paula e MeUo.-Não pas
chefe do exercito e ás tropas, quanto tinha sido SOno
agradavel li esta assembléa aquella noticia ~ ~e Entrou em discussão o art. 6° § l0 do theor se-
elle fosse encarreg~do de dar ~ todos os que tIver~o guinte: .
parte em tão feliz acontecImento, os agradeCl- 6 o o . . _
mentos àa nação; agora sabe-se d~te outro ~de «Art•• ~odem obte~ carta d~ n~turalisaçao.:
serviço com todas as circumstanClas pelos OmCIOS «1.0 :r~o o ~stran~el!'o de ~alOr Idade que tl-
de lord Cochrane, faço uma igual indicação, pare- ver domlciho. no lmpeno•.poSSUIndo nene ~pitaes,
~me que vamos com regularidade, porque segui. bens de. nll~. esta.beleclmentos d~ agnc~ltura.
mos a mesma marcha em ambos os casos. commerclo e lndustrla, ou havendo mtroduzldo ou

Depois de algumas reflexões assentou-se que de- €'x.ercitad~ 111~m commerc~o ou.. industria util, ou.
lia fazer-se a proposta por escripto e o Sr. Ribeiro feIto servIços importantes a nn~Á1O. »
de Andrada mandou á mesa 11 seguinte: O SR. CARVALlIO F. l'tfE1.LO:- Tratando-se nesle
. «Proponho que se omeie ao 1° almiraI}te, reco- pnragrapho quaes deve~ ser as qua!ida~es dos lI,ue
~hecendo os ser\'iço5 que acaba de fazer a causa do pre~.nderem ser naturllhSlldo~, cxphcarao-se II!Ulto
ímperiCl, promovendo a reunião da provincia do JudlClOsa~ente todas as precIsll.s para conseguIrem
Maranhão ao imporio; o declllrando-lfio que a na- 11 naturahsa~~o; ~ nos,ta doulrlna se confor!Darão
Çáo jámais se esquecerã.-Ribeiro dr. Andrada..,- os no~liOS 5aOIOli ~ompllndore8CO~ ~ quo cs!.lí esta-
}'oi reservada para a hora das indicações. belecldo em qUllSl todas as conshl.uu;õcs.

O 51\ VEI\GtlEJno~ediu que se lessem alf.\uns nr- . O. que ncale pllragrllpho S!J. oXlge, Ó nuo 56 de
. '. . . I d ' Justlça, lll4S Lambem <ie utilidade commum. Em

ligos mlUS notai~ as gazetas e reso ven o li i1;;- geral ganha.so para 8 POVOllÇ.iiO sompre que se coo-
sem?léa que .a$Slm se ~es~e, l.eu o Sr. secretario \'idilo bomens: mas para que ostes possão ter Ol'

MaCIel da Co~ta os refcrld~s artIgos. '" direitos de cidadãos, mui justo é quo tenhão as qUll-
Passou-se a .o~dem ~o dIa e proce~eu-sc II elcl~~ lidades no parllgrapho recontadas.

da mesa e samrao eleItos: para presldcntc.o Sr. ~l- Portanto, Sr. presidente, quando me levantei.
beiro de Andrad~, com 43 votos; pa~l\ VICe-pl'eSl- não lÍ\'e em ~'ista impugnar !.ao judiciosos princi
de~te o Sr.. PereU'a da Cun~a, com 45; para sacre.- pios, que contem em si, U1ntos motivos de utilidade
~arlOS effectivos os Srs. ~lacl.el da Costa,com 36; MI- Commum c que têm Sido abraçados por todas n!'
~el ~almon, com 23; Mala, com 20; Fernandes nações civilisadas.
PinhClro, com 1'7;6 para supplentes os Srs. França, Tondem ao principio geral de .franquear, quanto
com 13.e Mo~tesuma, ,com 12. . ser possa 11 entrada dos estrangeiros.

Segulu-se a 2& parte da ordem do dIa que era o Nenhuma nacão precisa tanto de gente cemo a
§ 8" do art. 5°, com o~ addi~entos e ~mendas nossa: temos terrenos extensos, costas despovoadas
correspondentes, que ficara adiado na sessao ante- e s6 nos falta gente. Não podemos recear a sub
çedeIite.' sistencia della: a natureza e nestes ricos paizes tão
, O SR. HE.."tRlQUES DE REZENDE offereceu a emen- imperiosa e productiva, que devemos esperar que
!la segUinte: . . braçqs. fortes e livres arranquem della riquezas

« Proponho a suppressão da 2& parte deste pm:a- prodlg:.OSas. . . . . _
m.apho·.~Henriques de Re.:ende.»-Foi apoiada. . Os lllus.trc~ ~ompiladores tanto segUlxao no pro-
.,.... . . . ; . .. _ Jecto o prlOclp~o geral de ~~anq~ea! ~ entrada, qu.c

Julgou-se discutida a mater.a; e proposto o para até estabelecerao, que serUiO· aanllttldos cstrangel
~pho,venceu.-seque. passasse tal qual estava re- ros, qUal.. quer que fosse a su~ religião.
mgtdo.. . '.' Comtudo, como não estamos em estado de po
; O SR. F'XIL."'ANDES fuHEIRo:-É ~o meu Aev~r vo</.r este v;<t~to paiz tão f~v~reciâo da natureza,
iem_brar á assembléa que na conformIdade da mdI- ~om~omens Immoraes c cr~mtnosos, n~o devemos
caça0, approvada'do S~. Lopes G.ama, dev~m ~er procurar s6 homens,mas sun:os que tIverem mo-
-chamados-para a . votaÇ!lo dos artlg?S constituclo:ralidade: e éostumes, . '.
naes todos os Srs. 'deput;<tdos que estào presentes a ' E' tal o rrieumodo de pensar a este respeito, que
c!lamadà;,~' lIgoraachào-:se alguns senhores f6ra da prescindiria ;l.ntes das q~alidad~s referi~as neste
sala.· - , . ., . _~ragrap~9, áce~ da llJdustría e·?apltaes que

O Sa. Lol'E5. ,G~ ::-:-Eufiz a. mmha lndlcaCflo _eUes ~ag"O, dQqueda falta de ,1Ilora:I~~ade, .
;].qra;qu.e·~cha. [Das...se.,m.· QS'~-s.,de~!l.tad....O.,.s~!;je V..ex. " Qúa1ql,lerlíomem ad.quipdo. ~ntte. IÍ.ós,. a;Üidaque..
ós mandar~chaUlarnadama\S b:l,\:a: .fa"l,er~ ,por~e .os nãO' tenDa co-Dedal ou mdustna, é um homem, .traz
p~#Iiores~ue n~o''V~m é ',clarO .qUe: 'riã.p,P9âe~.' .braços:e .~et'l- ; e .é um ente qiJé .p6de ~9n~ori:er

O SR. PREsIDENTE mandou.chamar os ~. de- Qara, apovqaça(j e pa:a (J augmentoda;llldl.!stna.
p utados que ~'stavão f6ra é nef.io a!gúnS. . . Comtanto que não seja de máos costumes, ~~o ~

3



10 'sESSÃo EM 2 DE OUTUBRO ,DE 1823

homem vem a ser util e nós queremos cidadãos
:probos e não entes viciosos. ' ,

No, systema pas..c:ado, que arguimos. de despo
~smo,franqueaTa-Se muito mais a naturalisação
:lO· desemhargo ·do' pt.lÇfJj' se n..ão erão perversos
<nem criminosos e erão de bons costumes, admit
tião-se e naturalisavão-se.

Se algumas nações têm limitado a naturalisação
só aos principias recontados, é porque têm muitos
bracos a ponto de lhes ser nec".ssario promover a
-emikração.

Mas nós que temos povoaÇão tão minguada,
como seremos contraditorios aos principios que te
.mos adoptado ? Parece-me que não ha argumento
que possa ser contrario á este modo de pensar.

Nós tivemos entre outras desgracas a de perten
cermos a uma nação mui pequena: 'dahi vem o de
feito da falta de popula~o, havendo de mais a lei
que,vedaya aos estrangem>s casar e residir no paiz.

Tifemos além disto a desdila da importação de
escra"os para pO\'ollr este rico e ameno paiz com
os barbaros da costa d'Africa em troco dos mesmos
barba f os indigenas do plliz que explllsãmos, exter
minámos e quasi extinguimos.

A' vista do exposto parece-me, Sr. presidente,
quo além do rclt.1rido no paragrapho de que lrata
mos vem ao justo esto accrescentamento :

a E todos 011 quo lorem de boa moral e costumes.
-{;Qrvatho r. .Utllo.»-Foi apoiado.

O Sn. MO:'CTElIcau :-Eu nào me levanto para
~ombater a doutrina do artigo c julgo que toda a
assembléa está porsulldidll dll conveniencia dos
principios em que 0110 é fundado; quizera sómenle
o.ccrescenlar quo tambem estava no mesmo caso o
~strllngeiro que adoptasse por sea filho um brazi
leiro e aquelle que CllSASSO com mulher brazileira.

No primoira Caso temos um acto do decidido
amor e bom é que haja reciproca retribuição; e no
:;egundo chamamos os estrangeiros a contrahirem
~onsorcios com as brazileirlls; parece-me isto con
veniente e por isso pr~ponho que, salva a redl1cção,
se accrescente o segumte :

er 1.0 U estrangeiro que adoplar por filho um
braziloiro.

IX 2.0 O estrangeiro que casar com brazileira.
~ deputado, Montesuma.»-Foi apoiado.

O SR. PllESlDEtCTE declarou adiada a discussão
,por dar a horadll.leitura das indicações.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu a indi
-eacão do Sr. 'Ribeiro de Andrada orrerecida no
-principio da sessão.

O SR. MONTESIDlA :-Eu não pretendo combater
-a proposta, limito.me a fazer uma declaração.

Estou convencido qllé a 10rd Cochrane deve o
Drazil os maiores serviços: que este almirante me
~eternamenté,011 ao menos emquanto durarem
saas boás-iritehções, applausos e elogios; mas pa
iecê-me 'que tudo 'isto'pôde manliestar-se de outra
maneira; ,e ,.quenão é .regular fazêl-o pelo modo

.tl~~~~iP.o, ~se~ores~:é .constituinte e le~la
,1iVó;-e».'~o,-,~dQS eIiípreg~dos, '/l' avaliação
,.~" ~:~~e.~Ç:O~de!,ação-delIes par~ os re
'~~_4ignp~~os~deeunentosda patria per-
'1GíICe'a«lgQ:VeTno. ' " .'" '. ,
~~-':~~J~_~t9.d~.refie;óesde Hypolito so
~ra-eonauctadâS'Córtes'de' Portugal em casos
~:!~':'~::;';;~' ,,:;, , ",.' , , '

Esse escriptor brazileiro" e sabio, e, que poderia
chamar-se o mestre dos periodistas, censurou ,o
tomarem as Côrtes de Portu!.!al sobre si, o darem.
elogios aos militares e rec~rem denes :felicita
ções qnando vierão para.a Bani::. . .' .

Dizia elIe, se bem me lembro, porque hamuito
tempo que o não1eio, <rle uma assembléa.não de
via metter-se a dar elogios. porque além de excitar
desconfiança de querer inge..-ir-se em attribuicões
do poder executivo, ~oderia dizer-se que ·por
al{uelle modo tinha em VIsta grangear partido entre
militares. Nem se diga que o caso ê dilI'el'ente,
porque o serem mais relevantes os seniços de que
tratamos, não faz que no fundo não seja a mesma
causa; em ambos ha o corpo constituinte e elogios
dados ã militares, ou chefes de mar.

Sou pois de parecer que se declare ao governo
que a assembléa reconhece os relevantes serviços
de lord Cochrane, a quem se deve, em 'parte, o po
der dizer-se que estão salvos todos os, pontos do
Brazil; porque me parece que não é prop:-io da as
sembléa officiar directamente a lord Cochrane; o
que é da competencia do governo elIe que o faça.

Appro\"o portanto qlle a assembléa não fique
muda, mas que os seus sentimentos os declare ao
g:overno, para este fazer as participações necessa
nas.

O SR. FRANÇA :.,...Eu principiarei por perguntar
se a assembléa se intrometteria justamenle a co
nhecer de qualquer máu serviç~, que por ventura
fizesse o 10 almirdnte, nas commissões de que o go
verno o tem encarregado? Certamente que não:
pois nem menos está em alguma obrigação de lhe
dirigir louvores por bom serviço que só os deve elIe
receber do mesmo J::overno, com quem immediata
mente se entende. Fazer-se aquillo que se não deve
mostra sempre falta de entendimento em quem
obra. ' '

Tratou-se aqui, é verdade, de fazer demonstra
ções honrosas à tr0p'a da Bahia; mas a deliberação
versou sobre caso diverso; porque o chefe da mes
ma tropa dirigira as suas felicitaÇÕes e protestaçães
de adhesão e respeito á este congresso; o que não
havia ficar ~em resposta condigna. Mas á respeito
do lo almirante ha por ventura outro tanto 1

Já dirigiu elle as suas felicitações ao corpo dos
representantes da nação brazileira?.. '

Já com elIes se congratulou dos felizes successos
do pavilhão do imperio sobre as aguas do oceano?
Não, certamente, nem n6s conhecemos official
mente á este servidor do Estado; posto que parti
culeTmente o conheção alguns dns Srs. deputados.
, E' necessario, senhores, manter o decóro que
subalterna as acções dos individuas nas sociedades,
assim como os mesmos individuos: não serei nunca
escrupuloso observador da etiqueta como mero ci
dadão: mas nos empregos não negarei nunca, nem
renunciarei os direitos de precedencia â conside
ração que é devida á sua jerarchia politiqa.

Os representantes de uma nacão, segundo en
tendo, não são os que hão de abrir o passo do CUfi-:
primento em particular com os servidores que estão
ao soldo da mesma nação; seja qual fôr a sua ~on,:
dicão. '.

t:ongratulemo-nos pois com o governo pelaS boas
novas que nos dá, do feliz resultado. das suas em,
prezas pela cooperação do 10 almirante';· que" aliás
do mesmo governo receberá os 'premias' na honra
que eumprir fazer-se-lhe. ,~

Este é o meu TotO. '
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.- o Sa.COSTA làaaos:--8r. preádente, não sei parlamento mai.s de uma t'ez ::anccionou a pronosta.

que a assemb!éa falte ao seu dec6roem agradé"Cer àe Fot.() de .4grrukcimmto. . . •
~ 10rd Cochran~ em nome .da nação que representa . E' notorio que os grandes servidores do estado de
·os servicos relev.ante~ .feitos' ,pela esquadra brazi- Inglaterra. aprecião tal V'Oto-cle Agroclecimenlo sobre
leira. (Àpo<.ado.) , todas as ~onras, e ~tulo~ que o governo pos..c:a dar
- Ao Brazil são feitos todos estes grandes senicos; em prem!o dos IDms relevantes semços, conside
,todas asprovincias têm parte nelle..~ logo todaS as rando-o Justamente como a expressão da gratidão
,provincias devem agradecer á lord Cochrane o ter e ~ontacle geraZ da nação. Prazaaosceos, que este
cooperado para a sua liberdade e fazerem-n'ocom- .congresso tenha sempre por modelo o parlamento
,patentemente, pelos seus representantes qÍle estão da Grã-Bretanha, e seu espirito nacional!
nesta sala. Sr. presidente, qualquer que serve ao seu. paiz,

Outra cousa mais; nós não temos a marcha de preza muito o reconhecimento e louvor de seus
triumpho que havia na antiga Roma, e como loro concidadãos, e muito mais o agradecimento que
Coehrane o merecia se o houvesse. decretemos esta pelos seus serviços lhe dá alguma corporação, que
elipecie de triumpho, isto, é, decrete-o a naçào representa a cidade ou provincia, ã que pertence.
agradecendo seus bons set'VIços. Nada'póde ser mais lisongeiro do que se tal a~a-

O SR. RIBEIRO DE A1'l"DRAD,%.: - Sr. president<;: decimento vem dos representantes da naçào.~"ião
-lord Cochrane' foi mandádo forçar as tropas do póde portanto entrar em justa duvida ser da digni
Madeira a que Sahissem da Bahia; e tendo felto isto dade desta. augusta assembléa dar o seu 'Volo de
cumpriu com a sua obrigação, fez .tudo o que se Agradeci1Mnto ao 10m Cochrane, sendo o interprete
.lhe determinou; mas pergunto eu agora, e não fez do ,Sl:ato espirito ~o povo br~zileiro,; pois a fausta
mais nada? Os serviços depois prestados enlrão na nobCla do sobredlto espleudido fello, que por si
esphera dos primeiros? Eu digo que 'não. falIa, tem produzido tal jubilo, e tão notorios lances

EUe sabia, é verdade. que era do maior interesse de admiração e veneracão daquelle heróe em todos
o promover a reunião de todas as provincias ainda ?S animas, que be.f!l se póde dizer, que tod~ o pulso
dissidentes; mas não tinha ordens para isso; logo Date. todo o coraçao, pula, toda a hngua e unisonll
o que elIe fez, é um 'acto filho da sua adhesão ao em seu louvor.
Imperio, é um livre arbitrio todo seu, e que o Eu não tinha ainda a honra de me achar neste
constitue digno da alta estima da nação brazileira. con~sso, quando veio. a nO,ticia. da reslauração da
Ora se o serviço é feito á uação, como se julga im- Bahla, que tambem mUlto fOl deV1da ao bloqueio, e
proprio que esta assembléa o agradeça? Oque é esla bem sabidas operações, do lord Cochrnne, nessa es·
assembléa? E' a nação representada; e quando a taneia ml1ritima. Então, supposto fossem ll)dos os
nação se alegra, não ba de a llssembléa alegrar-se? concidadii.os unanimes em reconhecer o sou pode
Não comprehendo este modo de pensar. roso influxo na resolução que o inimigo tomou de

Diz-se /Tue este agradecimento é da attribuiçãoabandonar o porto, que tão Iacilmente invadira pela
~ h ? E vastidão da Bahia. tambem pela mesma caUsa fa-

do poder executivo; mas corno, sen ores. ste pre-. cilmente fugindo com a frota de seus sectarios, bem
mio é premio de opinião, e por isso proprio dA'
desta assembléa ; s6 ella póde duer a lord Cochrane que para ar no lIantlco o Elspectaculo de sua
_ A nacão jámais esquecerá os vossos serviços.- i~ominia, não sabando, nem poáendo, dar prole
Isto não é premio determinado por lei, se o çao aos navios, que escoltara com superior esquadra;

, comtuào o grande prazer da restauração era não
fôra () poder executivo deCldiria se estava nos ter- pouco contrabalancado pelo arl'Ôjo dos invasores;
mos. della ; mas no, caso pr~sente é da sua eom~e~ que parecião acarre'lar com impunidade as riquezas

.tenCla agra~e~e~ a quem tão be-:n serv~ á naçao, do paiz; 2lão tendo ainda chegado as noticias que
nem por ,pnnclplo algum, lhe póae ser um tal aeto ,depois YÜ:!rão, dos destroços e apresamentos que o
embaraçado.. Sustento p01S o que pro~uz. . lord f~z, na fro~a,e emba~caçõe~ armadas ~o inimigo.

O SR. SlLVA. LISBOA: '--: Sr. presldente: estou Ate os espmtos rnllls anelOSOS pela 10tegridadc
'maravilhado de ver a opposiçào á proposta de Voto de do Imperio sentião latente· sceptcismo sobre o feliz
'Agradeciménto desta augusta assembléa ao, lord exito da luta, em que· estamo!: empenhados, vendo
Cochrane 1>elos seus eminentes serviços ao Imperioas provineias do Maranhão e, Pará agrilhoadas com
do Brazil,á vista do officiodo <roverno, que parti- os ferros de Portul1:al. Bem que â pouco sobreviesso
cipa o do mesmo lord, noticiando o seu explondido a, boa nova dos f~lizes esforços da provio.cill do
feitO, com. que ~ni 28 ~e Julho se apresento_u com a Piauhy para exterJ!1~nar as tropas portu~uezas, e já
esquadra lI:?p~nal nas aguas do Maranh~o? e, só a~ertando:-as n~s vlsmhanças ~o Mar~ao, cOl?tudo
com a sua mtimação á usurpadora força lnlmlga, mnguem lmagmava, que estlt'esse tao pro~a li.
que retinha a ei.dade..sob o jugo do governo lusitano, .red.em.pção dessa cidade por auxilio do lord Co-
iaz impossivel.~ resisteneia ás ar~as imperi!l,es, e chrane. " . , "
..arvorou a bandelra _estrell~~a na cl.d~de. que 1Oes- Se elIe deu este auxilio, seja por immediata .or
peradamente teve- tão declSlVO auxilio, e que logo ,dem do governo, seja. porque o espirito que preside

.acclamou a.o Sr. D.P~droJ por Imperador e defen-o imperial 'conselho, tendo conílaencia Justa e ne
SOl' perpetuo do Brazil. ·cessaria em seu escolhido~almirante,lhe havia dado

Porque este congresso não seguirá o exemplo ,do carta',bra?!,ca p~ra fazer o ,que entendesse ser a bem
parlamentobritannico, que tem por costume dar do ImperlO; é lncontestavel que o lord fez um ser
publico testemunho de reconhecimento dos gran- 'viço incommensuravel á nação brazileira ; e :0 _,no
:de~ serviços dos seus,generaes e almirantes, quandopinacio, ,do fe~z succeSso redobra o seu~or, e,~nche
;se prestão em ,occasiões assignalaaas, dando seu todos os paltos. de. afrectoe agradecunento,.pgr
,Voto de Agradecitne1ito aos heróes da patria'lIe- 'verem agora perfeitamente estabelecida aintegri
;mos em memor~a,os exemplos recentes das campa- dade.do lmperio,assegurando-nos a base do trian-
nh8:s ;da penin,sala'~e,Hespanha: q~ando vinhão as suI:o do ,BraZil: __ . ,,:' , " ,,;

.notlCIas das v~ctorlasdolordWellington, () mesm.o. Outraconslderaçao realça os motiVOS,do,nos.so
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agra.decimento.. 'e' >em."3ser"O.ni~strar-se;nào-so"--a'êf'-':'encedor. que,os-senada!:.·~ i.p<ltfia.Ihe TO
?D-ta~ .mas tambem a necessidade de ~~iía 1arão ashonrasnnnca á algum ou.tro dadas,. de lhe
lmp~~.para~ça ~olb'azil.;~ de.setm- ~talem~~capi:t.oli~.noIõ.ro,·:nascu.ll1i
possibilitar ~quer tentativa d?S :mmugos~- e até DO.san~ de I llplter,: e' con:nlCiigni
guezes;, que·~te.machinem contra .a;.lD-'Idade de consul e dictador nerPetuo • ~>«tr'>...:::ro-~
~d~-do!!nperic,equ~inlinobiadea~l:elle en~o (comn·diz Yali!M ilaXimo}.~eho
lnreirOs mternos,.qu.e phantasi(>m algum vil eonIoio mero, DaOmenos.em. recusa-lãs que em merece-las.
para a~brada-UAião deWias as partes integran- .:YOf&. dtifait~ yrat4.~. ad pra:mi.a~
tes. do :Brazil. Esta aagnsta'assembl~ ~m proxima~ à:frit:aao e:rol~~ Si qlIidea ma:::ünG-~
deliberacãG sobre o numero das proVInClas eompo- merit4 ~O!"ftm2\eSUis decorare COMti S'IUlt.
~entes do Impelio,' considerou CODl razão, que. os YoluenJftz ilJi Statuas in Ca-tnitia in ..Rostris tu
~bi~tes d~ provincias do ~ranhão, P~.,~ Cur.a, in:ipsa ~JOfJis~M~. cella~
Rio Negro, nn.iformemen~ qaenao aqaella lima0; e f:oLueran:imagaut:mejustriu.rlip/l4li~~
p?r isso n.ão ~~. em m<;orporal-aS na enumera- ~l1is pu.L~MTibus app~Volrunmtei
.çao constítnClonal Ja sanCClonaÕól. . ~t;nwm per omues ~ O2lnos ~'tãlIl.

Todavia a nossa completa tranquillidade sobre este perpetuam ~ Dictaturam tribuere' auorum sibi
ponto é'o .effeito da magnifica façanha que dániku necplebicito. dari. me Senat~êonsulw de-
lDUIlortalglori~ ao lord'~ne.Da~ em dian~ cemi~do, pene tantum i~ t'eCUstJf'.dis honori"
todos ()S entendimentos ~rao conT'encldosda Jla::- lJus se gessit, quan~m egerat :n ~er.dis (VaIerió
ma de Estado do celebraao orado.r e consuI de R.olUa Maximo liv. 4..°) . .
que tanto r8COlIUnendou.o conselho de ThemJst;o- Conformo-me por a plOposta~ e só tenho duvida,
tles- quem tem o SeMor\() do mar. tem neeessanG- que submeUo'á esta assembléa. quanto á clausula
~te o Imperio na !~a.-:-Quimare tenet, eum ultilUa, de que () Bra:il nuncG se~ dos me
~ est nrum potln. (Clcero) A. batalha naval ~ e .sen;i~ do lord C~~~e; pois este caso é
d .ActtUm deu o Im:pe.~ ~eRoma ã Augusto... aba- lmposslvel; Yl~ que o Brazil JaInaIS terá esqueci.
tendo o poder dos 1nUIDVlros, antes seus SOCIOS. A mento do seu dever, e o heróe hem pódedizer _
batalha naval de Lepanto obstou. li invasão dos Eugi lfOtlumentum cere perennius.
turcos na Europa. . , O S F -

O illustre portuguez Nuno da Cunha estava certo . R. E!t~U..'tDES PmmtRo: -:- N!l0 ~e Pt'?po:
!la dita mnimll. com que ·susteve o imperio lusitano nho.Já. á sustentar a .presente mdicaçao:. uao e
-na Jndin. dizendo. quando íoi!Dandado retirar por POSSIVe! a':l1!lçat â. maIS do que se tem dito com
"l%bnla da CÔrte-neix~ nll1ndla duzentas e setenta tanta erudiçao. U~llcamente proponh~-me a com:
velas, e guarnição para elllls; e tarde virá gover- ba~r, ~a. que nao passe, a expressa0 que ouyt
nador que me ponha o pé adiante.-Bonaparte bem' aqUl em~ttl~t de que ~ta assembléa se degradaIU
reconhecia a imponancia da marinha, quando des- da sua di~aade, se dzrectamente votasse louvo~
denha~a ag,fo~s Davaes inglezas; havendo affec~ e.a~decl.mentos ã lord Cochrane? pelo relevanlis,
damente por absurdo, que o governo britannico -Slmo ~rnço, que acaba. de fazer â nossa sagrada
tentasse com atlas bloquear a Europa: mas publi- causa. pe~nto,.a cam~ .dos representantes em
eamenta reconheceu. que na guelTa da França o Ingl!iterra é Infenor em ~dade á.es.ta as:remblé~ 't
lord .Cochrane, só com· os seus 8r.ulótes, poderia Nmguem _me responderá que e ~fenor: poIS
destruir am Charente todos os navios francezes. ahi tenho- nas ?Jl~s um exemplo fnS8ll~, aado por esse
estacionados. se fosse competentemente auxiliado .p~vo ~ maIS CIOS<) ~as sua~ prerogattvas; m~)D~ent()
pelo seualmirante.. blSCOncot qne até vem ~~rto na compiIaçao das

.As razões dos ·Srs. Montesumll e França, quealiãs nossas leIS e;:travagantes, e .a cartada l~ de De.
reconhecem os grandes serviços do 10M Cochrane, zembro de 1/62, em que o ora~or ou presIdente ~a
se substaDcião otn que alIa não dirigiuimmediato camara dos represen~ntes. ~ortmmediataresoluça()
()fficio á ~sta aSsembléa; e que não e da dignidaded~na, apresenta ao.Cond..e RemantedeS~a~bo~
<!ella fazer aetos de precipitação, não tendo· ainda Lippe os agradecunentos dos COmmuns da G.ra
completa inCormação das cireo.mstancias do sue- Bretan~a,. congrega~os~ parlllInento. pelos lID",;
cesso. Porém é certo, que em todos os paizescon- POrtantlssunOS~l'VlÇOS feJ.tos na defeza ~Cl El:-Rel
stitucionaes a direeta correspondencia dos generaes .de Portugal, .alliado. âe ~ua ~agestade Bntanmca :
e almirantes ê sómenteeom o gOV81'Do;e-não com (~go.ns .. senliores dl~er~o .1~Ia,-se e o .()rador le'!")
() corpo legislativo; c no presente taSG bastaria a ?o~n.to voto pela mdicaçao, co~a sUPP~()
honr.a do lord C<>chran~ Par:a. nos certifica~os da tjdi~osa,prop<lsta pelo meu amigo' o Si. Silva
"erdade' do facto, com simpliCIdade e modestiaex-. sbQa. . . . .
'posto em-seu omeio ao governo imperial. . ··0 SR. ANI>iW>~ MAciuDO:-En estou certo que

Tambem temos ofiicio do governo proyisoriodo toda a assem~éa está como ~11,. animada de inte
-Maranhão :além· da: j~ontestavel notonedade do ~sse pela· glona do. nome brazileu-o. e bem perstIa
factopela'emb~ção <IUedirec~ente. dalli _v-eio. diqa que? .aconteClmento.de'!p;e se trata;'~risso

-:PortantonãoconTém reservar a demonstracao' da -que contnbne para augment9 ·d élquella glona, me-
assembléa no r~conbecimEmto e 'Voto de Agradeei- rece eternos louvores da nossa.parte: nâoha um
·mtn~. dos servicos:pr~igi.osos do lord Cochrane, só depu.~do qne não concorde .UlSto; a divergencia
.'lUa parece ter rêprod.úzido {t maravilh.a da Hisioriade. oplOlao é sobre o <:anal que ha .de levar estes-.
'1Sa~da; 1JUando, ao- ~o.1Í1 ~as t.rG.mbe~ ·d~. ~~eral 1oI1vo~. .... ..... '.' . .
·de~~IS?aeI,se. a:batera~ as. 1o~caçóes.lnumgas. : Um' ml1St~·depu!ado, tomando este louvor: 011
'Sej~e lieM~~ ~eD1brar,~a.o S6'nado de Ro~a~~~eciment.oH~Qmo-premi~,disseque .assim 'nQs-.
-{que;·era ~n5id~ como.um. conselho tU~) F,0genam:()s no que: pertenCIa. ao pOder executivo;.
-quandO teve â nmici&-das.~::as:.do seu Scipião ma:s·ao.~smo ~mpo que~oppoz'aesta Snppe~
Africano, ~e segurarãÇl ounpeno roman~,mostrou ingerencla, ~enaque z:eahnente DoS ingerissemos.
tal -alvoroço e enfuusiasmo 4e .agradecunento ao propondo que mandassemos ao poder 8X$Cutivo qlie-
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Q fizesSe; o que' seria mil Tezes ~'JMlrque o; pulados; a. gratidão ê~ mim um dos primeiro:;.
obriguamos a. dar como :sua, ama OplDlao i.'~; de~; e portanto nao se.."ei dem:tSi3do e:saupn__
~ que por de:graca. 1) poder executivo i loso no e:tame dos senlços, mas bmbem não que
jnl.",~.que~ 1inhão lugar OS a.gradecimez;..,to..~ o ~ re..-ei .<It:.e se lhe decrete -jã um titulo ~o &1blime.
qneUZlam<lS nos forçando-o a que os de:sEe! .ra:m- íSegumao-se o que pro~ttz não fiamos mudos; re
mos que obrasse coado. I con.heeem-se estes serT1~ enào pareeemos querer-

Portanto se aOn~ conhecimento. tem ~g3do!~~der-:nos Olm o.Lord, ~ que póde dar lugar a
a grandeza dos sern!:?Q~mostremos directamente a f SlIUStr3S lIlleIpretaçoes. O ::ir• .I.iSbo.llembrou que
nOSSl opinião sobre eUt'S, e demos. em nome da. tpreci.."Clr.lmOS muito d3. forca maritima porque quem.
nacio, graças a qu~ os fez. , . I quer ser senhor da ~errah~ de se!-o do mar; eu

Óuti tambem dizer que se assun prallcassemos ' conTenho na nere;sldade d aqueDa forca e na de
desceriamos da noSSi cathegoria; mas na republica !um hr3.vo almirante como LoroC~mas não
romana-não se pensa:m assim; o poder executivo i>ejo comtudo que de~os dein.r por ISSO de ser
residia nos conscles. e todaTia o sena.do dlln como, moderados e circumspectos. Os exemplos do :;enado
fez a Cicero, até o titulo de pai da patria, quando! de Roma. e da Camara dus Communs de Inglaterra
se merecia; e na 1nglateITa, COn;t0 já. mostro~ com \ lambem me nã.o fazem mudar de opinião nã.o 56
ume:s::emplo o Sr. Fernandes PizilieU'O, prauca-sc, porque os exemplos nem sempre tem para mim
o mesmo quando algum yarão.ill~~conco..rre.com igrande pe.."O. mas porque tanto em uma como em
suas proezas para a glona e digmdade da patria. . outra parte tral3.fa-Se de decretar premio de ser-

Ora se isto assim se usa em tal nação, segura-l Ti!:?Qs. e quando se quizer aqui tratar do mesmo,
mente uma .das respcitaveis da Euro~. que muito I ~nh~d.os e consid(>~d(\s os do Loro, eu t~bem
seria que nos o fize.."Semos lambem? Vamos apos lJulg;l~lJ~<:to que a;s.."lm se faça, porque se delibera.
della, e nã.o nos ha.emos de enganar. Icom mtetro conhecunento de causa; em uma pala-

Demais. eu julgo qtte longe de nos abatermos Ina assim como as leis marcii.o as formalidades C{)m
mostramos assim superioridade marcada, porque só que se julga dos crimes, tambem dão os meios de
o superior julga do merito do serriço e o galard~. premiar os ser>iços.
Portanto. como nenhum dos Srs. deputados dll:nd,a Eu julgo ter respondido aos nobres d{'putad~, e
do mereClmento do bravo Cochrar:e. voto pela i!?-dl- mostrado que não me o{lponho a que S{' dem elogios
caÇào e appro\"'o tambem o arreblque do .Sr. Sd~a a Lord Cochrane, a dunda eslá no modo de os di
Lisboa par~ que nunca pareç.1 que a naçao brazt- rigir; e sobre isto já declarei °meu .oto. Sómente
leira podena esquecer-se de quem bem 11. serve. observarei, e por ultimo que nào estou pelo que disse

O SR. MOn"EStnlA: - O illustre deputado que o Sr. Ribeiro de Andrada quando falI'lOdo dos ser
acabou de falL:tr engnna·se na intelligencia que dá viços do Lord accrescentou que elle fizera mais do
ao meu discurso. Suppõe que eu disse que a ~s- que era da sua obrigação.
sembléa ordenasse ao gove~no ~ue fizesse elogIOS Sr. presidente: a obrigação de Loro Cochrane
a Loro Cocbrane;, I1?ll:s e~ nao disse tal; o que ~ro- não era só livrara Bahia. era tambem fazer a guerra
puz foi, não se dmgu:: direcLamente a a~emblea a aos lusitanos; portanto o Loro não fez mais do que
Loro Coeh."llne p.ara lhe agradecer servlços pres- outro homem da sua esphera obraria, nem mais d()
tados li nação, e slmplelimente ~ecla~ ~o &overno que era da sua obrigação; todavia, torno a dizer.
que os julgava bons. sem que dlstO se l~hensse que nào desconheço os seus servicos mas não admitto-
queria que o mesmo governo lhe offiClasse; e {>or ag-radecimentos directos. •
tanto aO que disse o illustre preopinante, deduzldo c .
desta supposição, não é necessario responder. O SR. CoSTA. B,~llROS:- Os sernços de_ LoEd
, ELl ouço fallar em declaração de benemerito da C<?chrane Sr. presltlen~, p~rece-~e ,que na~ sao
patria; e creio ~ue um' tal titulo não deve dar-se felt~s ao governo, ma~a naçao ~razil~lra (apolado~
sem madura deliberaç~o,porque o considero. como a]HJwdoj; e sendo fel tos á naçao no~ os devemos
um dos maiores premIos de relevantes serViços, e agradecer por~e a representamos. DlZ o Sr.1\Ion-

- é no meio do enthusiasmo que offusca a razão tesuma que nao lhe fazem peso os exemplos de
na~ óde acertar-se com o justo, tendo a balança ~oma e da ~arados Comm~ns d'I.?glaterra; e eu
gu pfio para dar ao Lord o que é do Lord e á naçào ~go q,:e n6s na.o fazemos hOJe senao o que outros
~':e é-da: nação. Já fi~rao; e,queoexempl~ da Camara ,!-os Communs

Seria pois acertado deixar passar a febre que 3 é mUI respatavel; nós nao somos JIlalS do ,que eUes
todos actualmente nos ataca para então deliberar- ~em nos ficará mal fazer o mesmo ~e alh s.e pra-

Quando chegou ás Côrtes de Portugal a no- tlcai e terá grande basofia quem assun o nao en-
~~~de que El"Rei o Sr. D. João'VI tinha jurado tender. , .
li. constituição que elIas fizess~m. II!.0strou a asse~- Comtudo o S.r.. Monte~a,parece-lhe 1550 lU
bléa um enthwiasmo excesSlVO e Já se propuuhao competente; nao quer admIttir que se dêm ao Lord
mil causas' então o prudente, o liberal, e, bem po- elogIOS direct<ls ; mas entretanto protesta que nin
demos.-dize~,o.sabioCastello-Bral'lco disse-:- Não é gue~ é mais grato do que ell~. E.u ~isso estou per
boje a 'oécaSião de- deliber&r-, ~ se algum tlt~lo se suadldo,: bem que a sua pertinaCla mduza a crêr o
tivesse então decretado; hlU'"e~a agora -malS .um contrano.
motivo de arrepe~dimento; det.xemos porém lStO O SR. MOlSTESl'MA: -Antes que o nobre depu
de pa~ ·porque 1180 -quero <:onsiderar por este lado tado passe adiante requeiro uma explicação do que
a·mlrteria que l~em ques~o.:, da flui d bene:' acabou de dizer; aliás tomarei uma publica satis-:-

Se-aassemb """. tem-em VIó>_- rOl o 6. . facão como homem de honra. .
merit!> 'cia'patria a'LordCochra~e; trat,8-se disto; - • ", - ,
mas>appaI'el1ão otncialfrlente os seus- se~ços, ,tlJIll8- - O S~~ ~OS'l'A. B~llos: - As ~lDbas expressões
se'''Conheclnietrt() d~lIes.-icom'.D'Vagat'.. e m~dureza Inada ~lvera<? de Odl~SO; e pareCla-me qu~ antes' as
neeessam. e seo_merecer·decrete;;.se esse -tltulo;, ~ev~na ~UVll', com rlSO, do que com sentimento de

Eu não êedoem gratidão a'nenhum dos Srs. de- . mdignaçao. .
4
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PREStDl':NClA. DO SR. RIBEIRO "DE ANDRADA.

RESOLUçAo DA ASSEMBLtA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas dli
manhã, fe1: se a cha.mada, e acharão-se presentes
52. faltando com causa os 8rs. Rodrigups Yelioso,
Xavier de Carvalho, Araujo Gondim, Montesuma,
Andrada e Silva, Costa Aguiar, Carvalho e MeUo,
Almeida.e AlbuqueI'ql!e, D. Nuno, Xavier-Sobrei
ra; e sem ella os 5rs. Rocha Franco, Pinheiro de
Oli~ira, Gamat Muniz Tavares, Ferreira Barreto.

PARA CAETANO PINTO DE KrnA~DA HO~~ENEGnO

Illm. e Exm. Sr. - A assembléa ~ral consti
tuinte, e legislativa do imperio do BrazlI, sendo-Ihc
presente o parecer da commissão de legislação sobre
o requerimento de D. Luiza Tbercza do Nascimento,
e ~~tros em que se queixa0 d~ injustiça com que
(oI1u!gada uma cau.S3. que ventilarão com os her~
deiros do brigadeiro Felicissimo José Victonno de
Souza, e que ultimamente se decidio no juizo da
Corôa da casa da supplicação: m3.nda part\l~ipar ao
governo que precisa que lhe sejão transmittidas in
forD?açõos lanto a re~peito da dita causa, como dos
motiVOS porque se nao concedeu aos supplicantes a
revista que requererão ao tribunal do desembargo
do pa~o. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
Sua Magestade Imperial. - Deus guarde a V. Ex.
~aço da ll;ssembléa, em Ide Outubro de 1823.

JoGO SwenanM Maciel da Costa.

o s.Jt. l\!(}~~: - Eu.já o disse, dou-me POl'I inimi","OS externos, \"oltal' a nós () lo a.lmir3.nte e de
(}~ndido; e quer\) um pu.blico desawa-ro. se~s oons feitos na. obra. da in~ependenciado ~osso
- O SR. COSTA BA&kOS: -Estou prompto em duelo p3lZ fôr esta. assembléa offiClalrnente informada,

litté..'"ario. embora se d6Cretem ~bre ?S attestados da gloria
() SR.. .\~"Dl\.\DA. ~b.CRU)(): _ isso não é negocio que nos .eUe ~nsegulo o~ IOUVGt'e$ ~que merecer.

da assembléa; quem quer brigar não o diz aqui, Antes diSSO e falta de Clrcums~,a() semelhante
porque nào é lugar para semelhantes cousas. paEsso• esfo' eU d-" .

O
C'_ 'l.W rd-' 1 .U me rç3l"el para que e se.não ~; e por-
C)t\. l~OnESlNA:- Peço pe aO a assemb éa que não \"enha nisso motivo de C{Ue alguem nos

de o :er feito. • tenha por sel~ns lapuias, que lnconsiderada-
Ô :SR. ~lDE~'TE: ~ A hora e~tá. a d~r; mas tI.lente e sêm L100 obramos em materias de politica.

como cre.l~ que a maLerl.1- es~ quasl dlscU;.tId.a" lal- Eu me não ten~o em conta de menos grato, nem
\"eZ con~ma pro~r a se...,,-~o para. se l1ecldlr; a de menos brazileU'O do que os mais senhores, com
as~mblea. rosol\"et'à. quem tenho a honra de debater a questão: demorar

Decidio-se que continuasse a discussão. um passo para o dar em tempo COm melhor acerto,°SR. VERCO:1M: _ Trata-se de dar agradeci- não é recus~, ou tol~er a acção do movimento. _
mcntas a Lord CQChrane pelos seus sen-iços, e eu Ql;Ial;ldo .ô~ OCcaSI~O nem a assembléa da naçao
creio que D:lda mais ha a fazer do que examinar se br:t%ilclI'a sera me..."llumha om honrar 9U~m o me
esses feitos são u.tcis á nação, e C<lmo taes dignos reç.a,_ne~ me!10s será mudo o meu patrlotlSmo, que
do seu ;tgradecimento. ,Ora que os sernços ~e elle ora.~ao SilencIoso 50 ma~tém..
acaba de fazer sào utels ninguem póde dUVIdar, e Nao haxendo quem mais ~lSse a palavra propoz
portanto de\"e agt"adecer-lh'os aquelle a quem são o Sr. prosidento:
feitos, isto é, de~ agradecer-Iho's a na~ão por nós Lo Se 3. assembléa appro\·ll\"ll. li indicaç.i.osalT'o
que somos os seus_represent3.nt~s, . o :tddita~ento do Sr. ~crgueiro, e salva :I ~monda

I~~r) ~<: parece tão cla:o, que JulgQ desne~ssanas do Sr. L\sboa. - Venceu-se que sim.
lUals pro\"3S; mas eu qunrera fazer um addltamento 2.0 Se passa,'a o dito additamento. - Foi appro-
á indicação do Sr. R.ibeiro de Andrada. Não é só ",ado.
tord CoChranc qUem fez este sernço; llS tropas de 3.0 Se tinha lugar l\ supp~ssào lembrada polo
~ar ~ terra po~tarã?:se nllorosaml'nto e .ml;litos Sr. Lisbo:l. - Foi lambem approvada.
cldadaos se d\stmgUl~aopor seu. :1.'10 e pa\n.o\lsmO O SR. PRESIDE:o'E assignou pAra A ordl'm do dia
preparand~ de antemao este glonoso aconl,oomento °projecto de constituição.
et!ll! se \"eflncou com a chegada do almU'ante ao .Maranhão. Levantou-se l\ Sl'ssAo ás 2 hor;s ~ll l.3.roe. - Lu,:

Não me parece justo que a assembléa so llsque~a José de Cart:alho t .Vtllo, secrctano.
de compreltender no seu louvor e agradecimento os
que tanto eonUib\1iri.o para a reunião daque.Ua im
portante provincia aO imperio. Eis aqui ° meu
additamento :

('( l\~eiro q\\e igualmente se d~m agradcei
mentos as tropas de mar e terra, e aos cidadãos que
concorrrerào para a liberdade e união da provinda
e capital do 'Maranhão. - Vcrgueiro. » - Foi
apoiado.° SR. FU1',Çl ~ - Quando me oppuz a que por
Csl~ 3.ssembléa se dirigissem louvores ao 1". Alrni
rante não foi em sentido absoluto, nem tratei do
merito, ou demerito de seus serviços. Minha in
t.en~ão foi meramente guardar circumspec\o silen
cio. n9 qual a causa publica nada perdia, nem menos
a justiça, reservanào-so tão significante demons
tração âa honra para occasião em que melhor ~()u
besse. Pois na verdade, a~eZ3.r das razões (TUe em
contrario da minha opimão se têm expendido, eu
não ~io senão um passo precipitado em taes lou
\"ores se decretarem tão prematuramente, que nem
documentos ao menos apparecem que me attestem
o. <Iue1idade dos serviços que se louvão, para que
ouvindo-se uma commissào se haja a assembléa de
pronunciar como approvadora deUes.

Nada mais temos presente do que uma succinta
participação do governo respeito á expedição ma
rit.ima do l° almirante sobre a provinda ao Ma
ranhão. Mas ê isto ~r \'Ontura, assim mesmo em
embrião como se nos representa, motivo bastante
pe-ra um decretamento de louvores, segundo se pre
~nde t Complatou-8e por ventura. a obra da. inda-
~dencia.! .

Não certa.m.ente, que no comcçol e muito no
começo dena estamos. Quando, "encldos os nossos
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Fortuna. Accioli, Rodrigues de Carvalho, Alencar,
Paula Mello. MaPianno Albuquerque, Silveira Men
donça, Carneiro da Cunha. AndradeLima. ~ogueira
da Gama, Rodrigues da Costa, Henrlques de
Rezende, Teixeira da Costa, e Hollanda Caval
canti.

O SR. PREStDE!\'TE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO l\lACIEL D.' COSTA leu o se
guinte ,omeio do ministro d'estado dos negocias do
Imperlo: .

tt Illm. e Exm. Sr. - Tendo levado á augusta pre
sença de S, M. o Imperador o omcio de V. Ex. da
data de hoje, em que participa ter aassemblea geral
constituinte e legislativa procedido á nomeação de
presidente, vice-presidente, e secretarios, que
hão de servir durante o mez, que decorre até o dia
3de Novembro proximo futuro: o mesmo senhor
me ordena participe a V. Ex', para o fazer presente
na mesma asscmblén que fica sciento das pessoas
eleitas para os mencionados cargos.

tt Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro.
em 2 .de Outubro de 1823. -Jose Joaquim Car,
"tiro de Campos. - Sr. João Severianno Maciol da
Cosmo li - Ficou II asscmbléa inteirada.

O MES:lIO SR. SECRETARIO deu conta de uma parli
cipação de molestia do Sr. Teixeira da Costa.
FICOU a assemblca igualmento inteirada.

O SR. FARIA LOBATO mandou á mesa uma do
clarac;.ão do voto, mas nchando-so não conforme
ao regimento, retirou-a, e mandou novamente a
seguinte:

« Declaro que na sessão de hontem votei contra o
n. do art. 5° capo lo tit,2O do projccto do consti
tui~o.

ex Paço da assembléa, 3 de Outubro de 1823.
Evangelista. II

O MESMO sn. DEPUTADO disse que a não confor
mára logo ao regimento porque o não tinha; e re
querendo cnUto o Sr. Andrada Machado que se desse
n todos os Srs. que de novo cbegavão li assembléa,
informou o Sr. secretario quo se tinhão acabado os
exemplares, e o Sro presidente declarou que se daria
a ordem necessllria para a reimpressão do mesmo
regimento. ,

A este tempo entrarão na sala os Srs. NOguCll'li
da Gama, Rodrigues de Carvalho, Henriques de
Rezende, e Paulà Mello,

PaSSOU-50 li ordem do dia, e entrou em dis
cussão o §. 1.°, do ar~. 6° do proj~cto de consti
tuic;.ão, que ficara adIado na sessao antecedente
com as emendas dos Srs. Carvalho e Mello e Mon
tesuma.

O Sr. FRANCA: - Trata-se, Sr. presidente, dos
reqllisitos, de que deve ser um estrangei~ ac~ndi
donado para poder entrar no nosso grElmlo naClonal
obtendo carta de naturalisacão: e diz o § l°, em
que no projecto se divide °a doutrina da materia
sugeita : que póde obter li mesma, carta t0r!-O. ~ es
trangeiro de maior idade, que hver domtC\~w no
Imperia, possuindo neUe capitaes, bens dera,.: etc.;
ou haf)endo introdu.:iào, ou exercitado algum com
mercio ou iMustn'a util ; ou feito senJiços impor-
tantes á nação. . ,

A condição de maioridade parece-me mdl~~en
savel no quasi contraclo desta adopção politlca:
as outras porém, posto que eu as repute ~gualmente
necessarias, nào· asaclio todavia sumclentemente,

~efi~dasnaredacção dadoutrina: porque aoprimeiro
lntulto parece que as disjunctivas-ou- de que
se usa na mesma redacção, separão, e dividem em
uesc!~ '?~.es~rangeiros domiciliarios do Imperio,
que sao naolllla«os para obterem carta, a saber:
~trangeiros<{\le .copulativame.Dte reunão as qua
lid~des de capnabstas, e propnetarios, com estabe
lecImentos de agricultura, commercio, e industria:
esa:ange~s in,troductores ~e algum commercio)
ou mdustna uhl; e estrangeIros grandes servidores
da nação; pois em outros t.<mtos membros
vcjo dividida a parte restrictiva da proposicão com
as ditas disjuncti,·as; quando aliás estou persuadido
que baslll ser qualquer estrangeiro enU'e nós capi~
talista sómentc, ou proprietario de certa ordem
ou grande negociante, ou fabricante dE.' certo fundo
girante, para ser adoptado como cidadão brllzileiro;
e que essa é li. mesma opinião dos autores do pro.
jccto.

Quererill. pois que a redacção fosse concebida por
outra maueira que nenhuma duvida otrerocesse â
intelligen,cia do artigo na pratica; c quo cada um
dos predIcados que por si sómente habililão a
obtcnçào da cnrta fossem sC'paradoll por outras
tanlllll dilljuncti\'llS- ou - plU'a romO\'cr o equivoco
do C~pUlllÇilo qlH' resulta dll en~nciltçào dos primoi~
ros cmco, como so acha no proJerto.

l\las qUl'rcrin tambem quo !lO definisso, com a
presisão que fosse possivl'l. 11 lotllção desses teres,
ou II ordl'm desses pl't'dicados, em que 11 consti
tuiç40 fllcilitl, n emiss1Jo das carll2s do naturallsaçilo
nos estrangoiros, para qUI' a vcrificacito ilns pre
missas não fique rcduslda á mera formalidade;
como o silo mllltas hllbilitaçucs entro u6s: o quo
torna ridiculo, o de nonhuma importancia um
neto de lanla considoraçào politica, como é a
associação de estrangeiros ao gremio da ~ande
familia nacional. Em pontos constituclOnaes
cumpre que fiquom marcadas precisamente as
bllZes, em que os legisladores hajão de firmar as
SUIlS delibex:ações. nl1s leis regulamentares. Eu oITe
raço a segUlnte

a EMENDA

a Todo Oestrangeiro de mnior idade domiciliado
no Imperio, uma vez que nelle possua capitaes, ou
bens do raiz, ou estllbelocimentos d'a~cultura; ou
aliãs exercite algum ramo de commerelO Gindustria;
ou finalmente quo lenha feito algum servico que se
julgu~ imp?rtaute á nação. - O deputado, 1<'rança.1I
- FOI apOIada. ,

O SIlo A....DIU.DA MACHADO: -(Não se entendeu o
lachigrapho Possidonio.)

O SR. SIL \.\ LISBOA: - Sr. presidente: Não' me
opponho ao artigo que me parece estar em.excel
lentes bases; e só offereco, nào por emenda, mas
por observação, que elle talvez admittiria. uma
explicação am(>liatlva do termo industria. Bem que
esteja persuadido que os illustres autores do pro
jecto em discussão a entendem com a generalidade
a mais compl~hensiva,que lhe dão os economistas
modernos, que a applicão á todo o trabalho· aclivo
e perseverante, e por isso a distinguem em indus
tna agricola) commercial, fabril, manufactureira-,
nautica, e litteraria; comtudo, como no sentido.
vul~ar, o termo industria se restringe~_ãs::artes
ordmarias, e liberaes, e ás manufacturas .de llual
quer qualidade, entendo, que seria éonvemente
declarar, quando se trata de estabelecimen.io, ..tambem
se inclua para merecer a naturalisação o do ensi1lÓ
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daS btllas letras, 6 ~; polqOO as autGriàaàes cl.ima:. hasta· pat'a oS convidar. Porem' por mais
qae alei-declarar compe\elltes para concederem as preciosa. ct.Ue .seja. umasemelhabte povoaeão· é
n~c;ações. .podem' entrar em: duvida. se o mes:mo_mw. neeessari~. aue:nta. a· vastidão do· nÔsoo
~ abrange tambem. esta espeoe de estabele- te..~tono.<?utra de maiS suIndo quilate nosé tambem
eunento. mmto Pl'eC!Sa, e deve ceeupar mui seria~te a
- . lt. Europa está s::<.\u..-..da de mesires em. liUera- nossa a\\enção.
~, que ·íalvez desejem vir ao ~ram. e se ~!D~ Nã~ bastão ~ente braços..~ colhermos com
á vtag'em, na confiança de uma liberal COnsti\lllçao o malor Pl'OVeltoo que nos .póde dar um pai: ft'rtil
Ainda que careçamos da importação de cabeOO.es, e riCO] são tamhem indispensaveis cabedlles que os
~ industrias m~eas,.~ .n~tamos de po~~~dll aet!vidade .e os atUillem,.· e luzes aue
lmportacão de m\elli~nCla litterar:ia. Porem, {emno os dm)ao () mlUS vanLajosamente. Seinelhan~ente
diz o mâis sabio dos antigos Reis Salomào} nem se nos propomos a regenerar a nação não
sempre a carreira é dos fOl"tes,nem a victorla do;; basta dar-lhe boas instituições- politicas; pa~ que
bravos, nem o pão dos homens insU'Uid~s. es~s .medrem. se consolidem, e sejão permanentes,

Ha sabiQS na Europa que po4em dizer com o é tndispensavel reformar os costnmes do povo det'
antigo philosopho - tudo~ tenho commigo trago, ramar sobre eUe boas maximas e lu:es, que o fação
isto é. cabeç4 e f7irtulle. Não seria digno da au- indentificar com o interesse geral, criem e radiquem
gusta assembléa ampliar expressamente á es~~.o no c!3raçào de todos o necessario amor á nova fórma
benellcio da naturalisa~o. assentando donneillo de governo.
paraoensinodamoeidade't Portanto, Sr. presidente, Para chamarmos ao nosso~ estrangeiros que
peço licença para mandar ã mesa uma explicação do seu domicilio e naturaüsa~ao nos pl'Ovenhào tão
addicional. benefieos resultados. é que eu tenho por.muito COD-

I{ Proponho. não como emenda. mas como e-t_ veniente que ~arquemos jA com cI:m'za e com o
plieação 4milüativa, depois da palavra indmtn'a - caracter da. m.l1or segunmça as qualidades que de
tfUirw de bell4l IclrtU e scietlcias. - José da Silva "em po~ulr llgUel!es l ue se p'ro~$erem a adopLar
LUboa. D _ Foi apoiadn. por patrlll. o BraZl!. occas~AC? .1) opportuna; na

• . Europa, foco dll~ 1U;Ze5 C da Cl\'1UsaÇào, escola. das
Entrárao til esse temp~ na ~ln os SI'S. Came~ Artes e das SClenOAS. senhora das riqueZAS do

àCunha, Fortunc. Mananno d ~lbuquet"l{U~, MnDlz "!undo p~~ sua aperleit-OAda industri4 e commer
TIi\'al'es, c Hollandn CaYIIleanti. e tomarao seus CIO, o O'P1!I~O geral é constitucional. Oi Animos de
ASaentos. todO$ fC d1l18eru ~ reior.m~r AI ve~b~ illStiLui~~
. () Sa. VEJ\GUElaO pediu li palura e mandou lt que por arlíltrllnaa. ~ .1nJUlt~s sal) !OCompatlvt!UI
mesa a emenda seguinte:· com II a,ua AetUAJ .etV1liJ4çAo. todavia contra tão

. 6. ' proDUDCllldol deseJOI e mcell4DWi esfQfÇOI lutil.o
« Proponho que se 8t!p,prlmn o art. d1Zendo-~ ain@ interesses e pt".'juiZOJ consagrados e cirnen-

em.seu l~gar - os reqU1S1to~ e fórrna d~ nllturah:- tadOll na 14rga dUlaçi~ de seeuJos: ora tcndo sidó
sa~o serao regulados por lei. - Vtrguesro. li - FOI "em. & sorte dtlsta luta, e tlão el\ADdo ainda decla
apoiada. radll a vicloria. posto que não seja problema em
. O SR. CUUWI\O D~ Culpos: - Opponho--me á que lado ~nll afinal se flxarti, forçoSAmente elli dere

supressão do artigo, porque n1l.oaeho improprio, mas n!'-ver mUlt.os homens abastAdos e varões Bllbios e
antes muito conveniente, que tratando-se do pacto vU'tUOSOS t que desgostosos dtt face quu tem tomado
social se mencionem as quahdades dos que neUe o~ n7go<:los políticos' do seu paiz, se deliberem :t
não tendo "\ntrado originariamente, possão ter m nver entre nós ao abrigo de 11m governo, que
direito a serem admittidos no corpo politico W1toanh6lão.
braziliense e gosar em toda a plenitude das suas . ~mbrerno-~~s, senho~, que as diESic!eneias re
vantagens. . lig1()~ e politleas derao OUlf"ora ao norte . da

Por certo que as condições com que. os estrall- Ainenca ~$ses varões illustres a quem hoje os Es
geii'os poderflõ entrar na classe de eidadãos.e lados Unidos devem 08 seus costumes sobrios,
mesmo óbter os 'direitos políticos do Imperio do grande amor ao t~balho, e em geral lOdllsas vir
BraziI, se podem marcar por lei regulamentar.; po- ~des moraes e poht1cas que os tem feito capazes da

.rém uma lei regulamentar, sujeita por sua natü· liberdade que lhes mB;t1tém as suas instItuições.
'resa.á altera'ÇÕeS, não ofi'er.ece uma garantia tão Com homens mo abalisadosnãosejamos mesql1i
inabalavel como um artigo da eonstituicãei:' elles nh~ franqueemos-lhes e alarguemos:.lhes a entrada
pl:eei:ã.oooama seguraBç.'l firme~ immute.veh para da.·n~ ~~iaçã~ .politica, concedamos-lhes a
~~eremmaliograd08osseusprojectosdeemigração; existencla CIvil e po!iti~. .
-~::.m\o'ecmvém':queta1.lh"a olIereçamosparaos _Home~s.que emigra0. não pela necessuiade do
~;_. • . pao.quot~. ma~ para melhorarem de sorte, vi-
~ros," queEemigrào.eom- 'o intuito. de verem· mlUS;tranquillós -e ·com Os 'seus ~itos mais

·...... ·.Se"emi~.rem" peueo ~lhesAmporta'~a .~.:garantides. nàose de$alojiio ·com a mesma
:~i~~ci!,.s:.'Ptl;'politieos,; ~es; facilidadet com .que·~udã~de:patria ~s aventarei..
'~:a-4~>~ ~.Qf'l~·hOSpltal:idade;, :ros. foragIdos;'~ ·-esp~ntos mqap.e~s. . ':,"'.
e'~:.~nsesafi~()~erno,CODstit.a+ .' Com·€stes SlIn seJa,mosmlUs CU'CU;lDspec~s:e.se-

cio.a...".1.. que.. ~aad~.<r~::Jtal.~..'. .~~ Ee es\aSüJPeS .aS&egl!I'ClO>.-.:as !~s,1i~e.m <para·.()b~t.o ode.'~'.J.eJ~.• ntar
;;J]ftli&as...~.o,~,emco.Gett~..con~ .com;que: podezrt·'Ser.:~6idos;pois
·'.êifrJ1t;:aa'~~:~~) aMa:;~e ~ilanbllicia&>~ ~rret;'para;qae'~uabia
~we.. . e Vlg • te adrilUllSt:açaO: deva nesta';párt.e·!uer
'., .~farà!Qlrmos P.lJnniiharUi!lraÇ($:~ CQn~~t~:-.alte~~" Já.. fraaqueaDciõ'-mais.,já .
~"é,peedll6td11~e,(a.k~Mhes ~n.d~~délJ.ea,c;-:.- ':';~:c, ,'., .
Jtliltt~~~·;premp.~~~8'.ÜBndoea ';'()<'~Íh;';i"EuBIb ;FBO~~m~'!,mesa
~í;$<r::~,; 1n'Ót1IlCIl~·>~wD~'bello...:ama~0Dcebi&.DosiseguiaWS;'lermos:··

-,:.,( '.: ' ' .~~ " " - -.' '.. -'" .,.'.. ", .'
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. «PoSsa. ser admittidoà cidadão o. homem perse-l niões politicas e religiosas. Paco da assembléa. 3
~c.o injustamente no. seu J?3.iz ou lançado fõra de ~utuhro de 1823.- Cg,rneiró da Cunha. »-Foi
delle injustamente e tenha vmdo asilar-se a nós. apoIado.
O que ~ver ~guido gr~~.de let."aS e~ n~ O SR. FR.L~ÇA:-Fallarei rimeiramente sobre
esl?Olas. abstraindo d~ do~cilio. -~ntonw Fer a emenda suppressiva do Sr. ~rgueiro. depois tra
1'eU"G Ff'a~.»- FOI apoIada. ,_ tarei da additiva do Sr. Ferreira França. Eu entendo

O SR. c...R~..~mo DE C.utPOS :-l"aoposso app~- qu~ .não pode~os prescindir de estabelecer os re
YlU' a gen~dade com que se aena C~lncebl~O qtllSltos essenCl8.es, sobre que se hão de conceder as
~qu~e ~ddi:amento. Opponho-me a qu~ seja a~t- ~ de. naturalisa~o. aos estran~iros; POI'ClU6
tido a Cldadao. um homem. só ~rque e persegmdo ISSO respeIta á substanoa de uma PO&1ção, ou artigo
no ,seu pai%. P~~-l!le ~c o Illustre autor deste constitucional, que implica. e induz. condição sine
additamento nllO distingmo uma cousa que devera qua non; e não póde como tal defenr-se á autori
ter disting-..tido. dade de méros legisladores em uma lei regulamen-

E' causa bem diversa, ser membro de uma socie- tar.
dada, ou \'iver n'uma sociedade. O homem que é Uma constituição :t><>litica tem a natureza de um:
perseguido no seu pAiz. ache embo,rll no nosso ~a compromisso de familia, e é necessario que os com
a hospitalidade. emquanto. della nllO se mostr;r In- promittenles convenhãoexpressamente sobre a qua
digno; viva entre nós, seja bem tra~~o, sejamos lidade das pessoas estranlias com quem. digamo-Ie>
com elle generosos, receba de nós auxilios.que elle assim, se comprasem de aparentar-se politicamente
nllo achou no seu paiz natal; mas ser memb~. da formando com el14s o grande gremio nacional par
nossa sociedade, entrar no nosso corpo polillco, ticipllDto de direitos politicos certos, e definidos,
sem mais eume, seria baral.ar demasiadameD~ os que se não outor~oá méros hospedes. que só gosão
c!ireitos de cidadão, quo mUlto dove~l?S aprccI~, do favor prcc.'\rlo da {lrotccção do governo que os
e jamais concedor sem retorno d~ uhhdade: serlll admiue, e tolera DO palZ.
obrar contra as regr118 da prudcncla :'JC no estado de bto pelo que tOCIl á emenda supprossiva do
pouco adiaDtAmento de luzes em que por ora so Sr. Vt'rgueiro, quanto á outrlllldditiva do Sr. Fer
acha o povo do Brazil, que n~o pcqucnn p4rll' dolle rcira FraDçn, posto que mui pbilantrophica pareç.a.
confunde 11 liberdade com a licença, o. gov~rDo eon- euido quo pecca do pouco politica. ~u distingo o
stituciona1 com o desgoverno e IlDlU'Chill, a 19ua.lda40 direito do "hospitalidade que um governo franco o
de direitos perante a lei com a falta de respeito 1I11 liborlll de1'e ~re5l&r ao cstrllngeiro perseguido no
autoridades legaes. se, digo, em tal estado fran- seU pAiz, do iliroito de cidadão que nl.'sta emenda
queassamos a pol1.a li quanto demagogo houvesse se ltie oulorga: concedo-Iho aquelle sim, mu nl~
no mundo, e 11 quantos turbulentos liO nos apreson- go-lho este, a qu:l1idado do infoliz não torna o es
tassem,e demalS a mais lhes concedessemos os trllngeiro mais acondicionado plU'll entrar no nosso
direitos de cidadão. gremio, do quo o seria antes da diminuição da sua

Não nos illudamos com o exemplo dos Estad!ls antiga fortuna. Além de que, a perseguirl10 quo
Unidos, nós somos novi,ÇOs na li.berda!Íe} e en~ ~o qualquer homem sotrro enlre os llCUS natúrlles já
já veteranos ;elles forma0 uma Justa ldca dos 1~1- estabelece uma presumpção contra elIe, que Só
tes da liberdade adauirída pelo gozo que por mUlto pódo ser destruida pela verdado do facto conhecida,
tempo della já tinhilo. ~I1do se separarão da sua e não ó boa politica Ildmittir indislinclllmente.
'metrópole, e se' constituirão independentes; já e amalgamar em uma sociedlldc o homem probo
então possuião gove...-nos livres e populares, e tal é ludibrio da forluna, com o malvado quobraDtador
a somma de lllZes, e de virtudes p~liticas que sus- das leis que foge á p,uniçãodevida pelos seus crimes.
tenta, o,seugo,:erno, que lhe nao, podem fazer p~u~ honra .fan.a aos representantt.'S da nllçilo
bl'ecbã 'os anarchistas. ' . . ... brazileIra prodlgalisarem sem termo o ídro

Nós· não estamos por ora em circumstanClas de de cidadão áquelles que por muito felizes se hll
sennos tão philantropicos; ,devemos 'port~to ser verião de encontrar a hos~italidade em o seu'paiz.
mais circumspectosparacomaquelles que qwzerem E porque fim 't •• •'. Nisl utileest quod facimus
viver no nosso seio, afim de não nos' vermos na stulta, t$t gloria. Não sejamos impoliticas á força
necessidade de ao dep~is os ~la~~os fóra, e de querennos ser hum~nos, e compadecidos da
quando nos lenhão jâ mwto prejudicado. sorte dos outros. Votarel consequentemente contra

E' verdade que o illuslre .dep~tado só trata dos uma. e outra emenda.
qu~forem ,injustamentepe..rseg1!1~os, mas <jU~m ha O SR•. SILVA LIsBOA: - Sr. presidente, todos os
de conhecer se apersegull;ao foi Jus~ ou lDJusta.'t _prudentes reconhecem. como justa a _regra _
Estaremos pelo que alleg!l o persegllldo se.Dl OUVIr .nenhum excesso é. bom.- Não posso conformãr-me
o governo que o persegmu'1 Seremos n?s por ven-:- ao E,roposto'additamento de se,concedei'1I.natura
t ura juiz entJ:e aqueIle governo e ofor~gIdo? . lisaçaoaos ~slrangeiros pers~~~osizij~t!'J.Dente
, 'Ningriem diiá qUe isto ,1!0ssa verificar,se;. ~or ~m, seus . palzes" ou por Op1DlOes, religiOsas .. e
tant~tambem . D.1nguem .a vista 'das, reflexoes politicas. Isto, sendo estabelecido em constituição
que'tenh'O offéreeido poderã admittir" o addita-:- esem ~xemplo e!D n~ção alguma, e I,!estroe as bases
:me~to;., '\:' .. ,..,;, .,,',' '" ,': . .<lo,. artIgo, constItuCIOnal, que x:eguernos esl~an
,. .'(FalÍárãG os Srs~ Andrada Machado. Vergueiro e $eJ.r()s. que s~ pretende~ D:at~zar,.C?~ulatlva-

.. Friúi· < .. - o. se entendeu'o mesmo 18- mente as condiÇÕes de maioridGiJe, àom~lw t esta-:-
,Ferren'a'· . ça,'II1as1l8 ,',,' belecimentoutil no Bra:it Uma-cousa éa8hso}uta
~p.~~,')::,... : " ..: . :::." ' . ,." rejeiçãode estrangeiros! eOUtra,ajndiSc~~..i'nll:'
" O_,&.(~::.~~D~, ,Ctll.'ClU;'p~~ll ~.palan:a.e m~ ~~alisa~o delle,s, em~t():menos pelo vãgotítti;l,~d,e
iiVolf~em~seudiScUiso(nddi~nto·ou explicaça? perscgu~closemseuspa~=es. : .,',;.:
,~eg$te,~'~ID~~:doS:r.. ~e~u,-a F.~~ça :' , . ".q~ .~.::depiltados quepr~P~ern esta,e:dr~~a

,. C( O homem-' injustamente persegUlOO·' por Opl- lib.eralidade, confundem o direItO :d9:.!0, ~m ,0.
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direito do cidadão brazileiro.A nossa constituiçãoIrosos"Virem· ao Braz11 inculcan.do-se por injusta.
não -nega aquelle, ma.') não prodigaliza. este. Fran- mente.·-perseguidos por ·seus-governos,·e de serem
queia a hospitalidade, e· o exercicio da industriavictimas'da :intolerancia ,pol'opiniõesxeligios&s.e
util, ist.o basta. ..fUnda que .0 Brazil não seja te..."T.l poli~cas. 1'=5 malvados melliorseria que fossem
.íliliospit3.; ê respeite os dirêilosda humanidade. despachados nas-forcasde seus pmes.Áquioccorrem
deixando 'Viver em seu seio..a qualquer pessoa de me dous casos sobre o aiSumpto. Não obstante a
outra nação~ que·á eRa vier; sendo como a altar de tolerancia do go'Vemo inglez,. que deixa correr as
-refugio á.quaesquer expatriados, e tendo ao roi-obras litteràrias sobre f6rinasde·governo. e ~eitas
seravel· por cousa sagrada, sem severo escru- religiosas quando soube, que, industriosa e~
tinio .da causa .da vinda; comtudo, não deve pre- tinamente, se Pl'9pagavãono povo milhares de
scindir da iD.sp~cção.da.policiasobre ~~dos, O? folhetos do .sedicioso americano~ Paine, 01'
intrusos, nem consutull" sem valor o direzto de C1- denou ao procurador -da corôa. que contra aIIe pro
&dão por indistineta graça de naturalisação, nem cedesse conforme ás leis, do que resUltou o ser esse
pôr em perigo a segurança .publica com tumul- sophista proscripto. .
tuaria entr~da de gen~ de palZes revoltl:!s. ou per- Fugindo. para França no principio da revolução
turbados, D:"c;> lh~ cODnDdoser como a antzga Roma, deste paiz, foi ·naturalisado pela assembléa~ como
segund~ diZIa ÇIcero, o ,enxurro de todos os povospersegoido por sustentar os. direitos do homem, e
- Senttna omn&um genhum. até lhe darão nm lugar de deputado ; sendo depois

El-Rei de Inglaterra Jorge UI., quando subio ao na mesma .assembléa tratado por idiota. e prezo
tbrono constitucional, tendo as hberaes idéas da para ir á Guilhotina, por ter sido um dos deputados
tolerancia civil, logo declarou -.no meu reinado contra a faccão de· Robespierre; e teria igu4l fado.
fIã.o ha peTS'!guiçOO.- Será honorifico ao nosso go- se este não tosse destruido.
T~rno imitar o ,exemplo d,este mo~archa constitu- Com semelhante pre~extode perseguido em Na
clOnal, lJ.ue, relnan~o mlllS de meio ~~o, ~levo,u polesveio o generafdos revoUosos Peppe refugiar-se
a naÇào mgleza, à tlto alto grilo de. C1villsaça!? rl- ã Portugal, dando-lhe as cOrtes uma pensão de
quem, o potencUl. Devemos ter o timbre de dizer : quatro contos de réis que nunca darão ao maior
1fC lmpm'o do i!rtSzil não lleJ perseguição de servidor do estado. '
qualquer ~strlU1geIro., eomt/lnto que não turbe o Tnes exemplos nos devém escarmentar. Por isso
eul~ pubbco, D.e~ VIole aS lei. d.o c~tad? Porém voto contra a generosidade arbitraria de'naturalisar
ac:nll ilbAUrdo e~gtr em ~da provmc}Il, Cldll~e, .ou aos que se dizem injustamente persegnidos no seu
~114, um pretórlo pArll Julgar se forao ou naO 10- paiz, ou emigrados por intoJerllncia de opiniões

. Ju~tAmente penegu~d05 os. degradados ou espa- religiosas e polítieas. Eu sempre farei banda· á,
lrla~os .dOi ~sp'cetíV05 pa1%C5, que aportarem á parte contra os que assim desperdiçarem o direito
tem~no braZ11';lro,. e para logo se \tios da.r em de cidadão bwileiro. .
premIo a DaturllliJaçao. . .

O Brazil bom pódo di%er - quem me constituio O ~Jl. AIUUloLuu ofl'ereeeu iambem a aI;lenda
juiz entre vós e o vosso governo? Como se dis- seg:wnte: no caso de se assentar na ~uppressao do
tín~irã a pretenSll perscguiçà?, se o.~o foi por artIgo. como propuze::a o 5r. Vergu~ll"o. '.
delicl.O civil, ou por meras oplOlôes religlosas e po-. ti (Dada a suppressao.) O estrangezro que se do
litieo.s? Não ha governo que não tenha defeitos~ e miciliar. e se mostrar util na fórma q:ue a lei deter
descontentes. poré~ nào é m~n~s certo" que na miaar.-ANulo Lima.»-Foi apoiada.
-perturb,al!0res publicos, que, a tlt~O de h'?e~aes. O SR. PAULA EM'ELLO igualmente ofi'ereceu a se-
se obstmao em prop.agar,s~ opnloos religiOSas guint.é·: . . ' .'
e politicas, e até ln1lelS, e lmplas, contra o sySl.ema·O . lo . tab ~. . ' ..
e symbolo do governo estabelecido, fazendo pro- (l ~ q~e como co nos V1erem es .. ~lecer:-se.no
$elyt s e minando a coostituição boa OJ!· má. do Impeno, lnd~nd~tedos outrosr~quzsltos.-P!W%a
~tad~: .". e MeUo.»-FoiaPOUlda.. .. ...

A entrada promíscua de taes liberaes sÓ servem O Sa. CARNEIRO tambem mandou á mesa a se-
para levarem. a desordem aos paizes.aonde bu~~o gainte emenda~

~l~; elies devem ser o eternoobJecto.da V1~- « A habitação'. ou domicilio entende-se aresi;.
lanel8: do g:overno. N~ delles se eweremoderaça~, deneia de quatro' anDOs com animo de permanecer.
e taelturmdade. Tem SIdo bem poooe.rado por ph~- -Francisco Carneiro. )l-Não foi apoiada~ .
losophos e estadistas, que o P"~eno do entendi- • " ..... .:8. "d·
mento é' afuda mai~ forte e irresistive1, do' que a . Julgou-se dIscutIda amatena, e o r. pr~SI en~
dopartoeoJjloreo: qP:p.m concebe qualquer pensa'- .P~opoz:se passa:va9..paragrapho como es~varedi
. .. to::' .' tende ser util commumcar ntn'vai- ~do.7"Veneeu-se que passasse. salva ~.. melhormen , ~e eu .. .. ,.r"'4 redaccao .., _ ...,
aadeo1l:éonsmencia,não dcita;íámaís íie,o fáz~r, -,:.;..'.... .. . . . :'
:não'õl:i5Íanfe' quaesquer prohibições' do ~overn~'... S~gulrao-se então as emendes,cons~de;a~.~mo
Por;'isso. os'.~efes_e:prop~ga:ndistas. das S~ltas reli-:\ a~~entos, e pI:OpO%-se :.'. . ~;,.'. : .
~Íll;as,-·oti ~~, sa(r.os ente~: maIS -pengQsos de. v~~~~.A .do.,Sr. çarvalhoe. Mell~.-:Nao fOI. ap~7
qutuquer pa .. .... . '.' '.;". 1 • _. 'L:.>

.: Entre -.nós amda~s~si~~' otratado.com·..W-81~-;1. 2.0 A d() Sr~ Paula Me~o. -T,ambem .n~O'l.Ul
terra de não seadmittir recIprocamente de um palZ~ :approvada. . .... "; ... . '" ; ."; (~ .. " " ..~.
Para•,()I:Itro a'" ,~ós.,de cri:nes ~iosos. Aindaq~e seI' 3.0 Ao'do"~Sr~!Femnra França,' dividi~ ~m . dt1~
.notou ser essa estii!úlaçaomUl vaga, co~tudo,na: partes.-Nao ~u. . ,-. ' :
ordinàí:ia.in.tclligenczaseJ;l1-cavillação, se e~l!<le.a:_ .4:0 A.dçSr~~ilYa.fl:Sb~a.~FozaI!Prova~~ ~
respeito dos pe~adôre~'doestado, ~os.asSl!-ss~:-, ("~'°:f.do.Sr~:.â;I:il~Jo,I4ma. -:-1~o~e,p.rl:l~~
nos, bancarrote1I'Os,e falsificado~es, CUJos ~eliçtos dicadà. : .. ; .': ••. :.' ,-. . .. :,. .... ::, '.
São.·náosó-con~os·á.ordem·czvil;,mastam1;iem·I.6.~ A do S!.. ~rança: ~Fol.aPP'rovada. como
aosín~ses'dahumanIdade. E'facila taes facIDo-. 'bàseda redacçao. :,. . . . . - .
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7.0 A. do Sr.· ~ontesuma,. que se dividio'~fnel F~ijó; e incumbio-se ao Sr. Miguel Calmoa o

duas. tes.-:-Forao ambas a provadas,ma~ v.m- exammal·a para expôr,na assemhléa o seu conteúdo.
fican~se em~da uma das ~ypot.heses as. CIrCuIl1,. O SR. SILV.!. LIs!lO". apresentou c seu diploma de
stanCla5 requendas :!;lO paragrapho doproJecto. deputado·pela -cidade da Bahia. -Foi remettido á

Passou-se ao $ 2" do mesmo artigo 60 que diz : commissão de poderes.
li Os filhos de ,pais brazileiros que:'Perderão a qua_Como nenhum dos relato~ de commissões pedia

li~de. de cidadão~ ~x:azileiros, uf!la vez que tenhão a palavra, declar5>u o Sr. presIdente q~e se ~assava
mmondade ~ domIcilio no Impeno. li aospa~sadia~os, _e entrou em dlSC~O o da

Fallárãoalguns Srs. deputados; mas por dar a comnnssao de legISlaçao sobre a pretençao dos 3'7
hora da leitura dos pareceres, declarou o Sr. presio: mO,rador~s do Tanqll~ na Comarca do Sabará, que
dente adiada a discussão, ficara adIado na sessao de 5 de Setembro.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA pedio á pa- O SR. F~ÇA :-~e, qualquer maneira que, est~
lavra'para ler o seguinte omcio do ministro de es- assumpto seJa conslde~ado, cumpreremettel-o a
'lado dos negocios da guerra: acção do poder execut~vo••. :.: ..••••.••.•.: •••

La
.. •••••••••.•••••••••••••0 direIto por que hOJe se

li Illm. e Exm..Sr.- vel a presença de S. M. o rege esta parte da administra5ão publica não con
Imperador o ~mCIO de V. ~x. de 30 de ~e~mbro sente que algum seja desapossado das terras que
pel~ q~al ~lge aassemblea geral,. constItUInte e occupa senão por sentenca pronunciada emacção de
le~la_tlva lDformações so~r~ os motIVOS que deter- reivindicação ventilada com audiencia das partes.
lI?1DlIrao. o govern? á adm~ttir no~ corpos do ~xer- Depois que Luiz do Rego no governo do Pernambuco
CIto naCIonal olftClaes lUSItanos vmdos da BahIa, e desapossou muitos lavradores das suas posses não
o mesmo augusto senhor m~nda que ~u responda a tituladas subirão ao throDil representações e El-Rei
V. E.x. para ~!" presente a .assemb!ea geral, c~>n- D. João VI firmou e suscitou a legislação que havia
5~ltUlDte' e lagtSIatlVa o segu~te. Nao se póde, ~er á este respeito.
ngoro~mente !lue tae~ oWClaes fossem Ildmlttldos Ningucm hoje flor simples sontenças de medição
a.o serviço: serIA esta Idéa elt~ctA so pelo m~n~s es- p6de lançar Córa das terras medidas nos intrusos:
tITessem alles aggregados. ISto é.. com dlre,lto li, hll do convencel-os por via ordinarill. (Não se ou
commandos,. aos accCllSOs, e As gratIfIcações alem do vio o resto.)
soldo; mas 18,to s~ n&o d~ com tres subalternos que O SR. PERJURA DA CU~UA :-Quando este pare
so ach1lo addldos, o a, lei do 16. de Dezembro de cor 50 aprosentou logo cu disso quo o nogocio nilo
1806 bem marca Il dlfreren~a destes q';10 ,apenas nos competia e devia ser rcmetlldo aos meios judi-
1'OOebem o seu soldo sem neonum outro chroll-o. ciaos

li Assim mesmo {orão gerll~s e peculiares ~ra~es Estes homens qUI!ixuo-sc do quo um terceiro os
que teve ~ governo pa~a assun obrar; as pnmolrlls quor lançar f6ra do torreno quo cultivA0, pois usem
são.dedusl<ias da pra~ca constante de todas l1S dos moios competentes; a lIssombléa não ó juiz,
naçoes cultas que ,admlttem desertoras nas SUIIS fi- nlldl1 tflm que tomar om considerl1r.lIo: e por isso
leira.s; ~ sem que o ~emo se. meUa 11 fazer ~ nno posso lIpprovar o parecer, porq~o pedir infor
elOgIO d. esta gente, nao ll6de deIxar de ~otar aqui mações sobre um negocio que ostá fóra das nossas
gue mUl~ vezes se tem tlra~o deUes partido vanta- attribuiçôos parece-mo quo obo tem lugar.
JOso. F~ as razões peculiares a 'Pr.oclamação ~o O SR. CARNEIRO DE. CAIU'OS :-Ua leis em vigor,
coronel L1ma commandante do exercito ~~ Bahlll, pelas quaes se deve decidir osta questão; portanto
de que remetto. um exe!Dplar, e a necessll.ade que nada mais têm a fazor os queIXOSOS do que se-
em conselJuencla dellll tInha o governo de manter .' 'rd"

t ffi dando-lhe soldo o fazendo ao mesmo gUl1'em os meios o marlos •••••••••••••••••••••
es as o Claes , . lu! dis'.. te . "
tempo vigiar' a sua conducta e opiniões politicas: o gou-se. ~u~Na II m~ .na e posto li vo~o
que melhor se podia coaseguir pondo-os debaixo °parecer fOI reJ~ltado, declllindo-se q.uo o negocIo
das vistas de chefes que deUes informassem. de que tratava nno era da competencl& da assem-
. «O -oIDcio do Coronel Lima quando os enviou ºara bléa. . _

aaui não lhe aponta crimes ·parLiculares; grandes, Pass~u-se a outro p.a~er da mesma commlssao
mâs geraes, erão esses em que eUes estavão envol~ sobre dlsJlensas de h~bihtações e lapso de tempo que
'Vidos; mas todo o mundo sabe, que a responsabi- ficára adladonasessao d~ 25 de Setembro. .
lidade dos efl'eitos da guerra (".ae sobre os governos O SR. FRANCA :-Eu nao conce,do, nem o poderIa
que a ordenão. e os chefeeque a dirigem. Muito êonceder, ,senao consequente em meus principios,
'lnal faria á causa da' suboroinacão .a admissão de que, ao gov.erno se re~axassem' as dispensas de lei:
outros principios, isto é, se subáUemos e so.ldados pOrque s~riaí~sf>dé~truir por uma parte à opra que
fossem increpados aondesão meros entes.Gbedlentes. pretendemos consolidar por.. outra.. .
Finalmente devo eXÍlÔr a V. Ex. com franq~eza em .~~o é, porém, ,a hypothese' que _debatemos tal,
ultima razão, que o gov:ern~ (l quem es~o.mc~~- que~corrl3ssemosnessa censura. Sao, duas chama
bidos cssàgradosdeveres de ~anter a mVI~l~blli~ das.dlspensas as ~u~ ~enosp~op~em,as quaes cha
dade do imperio, e a conservaçao.da trangUllh~ade, mOeU antesre~titulçaode_ drre.ItO Jlesso~l cadu~o,
pUblica pareceu-lhe qu~ nada disto _s~óffen.dl~~e p'ara se,~~r~~~act(rsolemne" que IÔra Jápel'IDlt
se' m'ostravá a generoSIdade 'da naçao brazl1.eIra, tido fflZ~r ,e se,naQ.}lze,ra e~ certo praso, d~tempo
sem 'ri~o . na. marcha, de sens,JlUguStOS destmos. decu!50; cont!a'.cuJo'commlssoh~ ~e~cepçaoleco
Dens guarde'a·V;'Ex.Pala~ioEim,3'deOut~bro d~ n?e,c~d_l!-em dIreIto de queao.le.gl~lIIiameJ!.~e unp~
1823.4oão'Vieira .de' 'ca'17Valh.O.'--:-S~~, Joãp S~ve- didonao()orz:e ~ ~ItiJlo; ou.seJ~lSSo,llo .:exercIClo
tiaD.no, Máciel daCosta;»,-:F?i;re~e~do:á,c0IIlIDlSã:~ :ri:~t,os-de)~dlcça()c~nte~closa,OI!: J~ ~Jolun-

deJt.~~~ DE'.hBuQ~QIlE; offereceu á ~~ -. Ten1l~.p~rtên~"gue .tal,~pensa'~e l~p~ .cl~.~m.,
semhléa uma memQna. do cidadão -8. ~enente cOro~ po re~q á ,me~~o e demar~~ode.~~"_.' . - - -' --'. .... - '. -
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PARA o MESMO

PARA. JosÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CA!tPOS

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

rum. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuintee legislativa do im'perio do Brazil, tomando
em consideracão as notiCIas ultimamente recebidas
do Estado Ci!loplatino, manda recommendar ao go
verno a prompta remessa de todas as informações
que puderem esclarecer á assembléa sobre o estad(}
actual dos negocios de Montevidéo. O que V. Ex.
levará ao conhecimento de Sua Magestade Im-
perial. . .

Deus guarde á V. Ex.-Paço da assembléa, em 2
de Outubro de 1823.-João Sef)erianno Maciel da,
Costa.

não é ótitrà cousa.l?~ do qUe a pionuncici.ção de lIas, ll?t'ém, é~incomm~a aós agraciadôs e até
um· direito de restituicão em hypothese, que em os~e pôr nas CllCUlDstaIlClas de perderem o que
these se a.cha facultado 'ao im'Oedido; quando se dão obtiverão: não por culpa propria, mas de seus pro
legitimas premissas para se e1J.e con~der. Nem faz Icuradores ou agentes, principalmente os residentes
duvida recorrer-se para isso immediatamente. ao f6ra da côrte. -
gov~o; porque ~ o mesmo governo é o que 1Dl- . Pelo qt.::, á excepção do lapso de tempo para se
inediatamente emtte as cartas de data com a con- confirmaren..:'5 datas de sesmarias, vistas as pon
dição de se demarcar em certo tempo, á elle tam- derosas razões prodU%idas do ter a assembléa que
bem it:.nm~atamente compete o ~axar a pena do regul~ novamente essas datas, entendo que se deve
CO~IIllSSO mc~ ~lo lap'so do mesmo tempo c:o~- autonsar o governo para continuar a conceder essas
cedido. T.udo lSSO e matena que resab~ ao exer~clO dispensas, que por esryl0 erão do expediente ordi
do poder executivo e que sem gT.aves ~Cl?n'yenlen- nano da secretaria de estado; pois as CÔrtes de
tas se não poderia des~car. da sua attrihUlça? Lisboa, apezar de serem bastantemenÚ'l escassas,

.Se o goven;~ se.nao tIvesse reservado lmme- relativ~enteaos poderes do governo, não achárão
c1!a~m~n~e até aqUl ~ d~~ de terras e que a, sua que dena.? coa~tal-o nesta parte; como so verifica
dis!ribUlçaO ent~ os mdlVl~uoS da classe agncola pelas mUltas dIspensas deste genero, concedidas
estivera commettlda á sesmelros loca~s, com ~tal pelo governo que se achão a cada passo transcriptas
independencia de confirmações paroaes,. sena o nos Dianas, depois de instaUadas as COrtes e ju
meu voto, que perante os m~smos sesmelrOS ~pu- rada a constitUIção.
rnssem as partes a innocencla de taes commlSSOS O S A 'U. (N' d
d~ lapso de te!J1po e .qu~ .por 'enes fo.so .pronun- tachi R. h:nRADA OUACBADO:- llO se enten eu o
cIadn a respectiva restltwçao com appellaçao e ag- grap).. " . .
gravo no caso dG recusa. . Julgando-se dlscnlidll n mntonm,dlVldm o Sr. pro-

Tanto estou eu convencido. de que a chamada sldente o parecer em duas partes e propOl: :.
dispensa de lei no caso é um appcllido mal imposto 1.° Se aassembléa npprovava aI- parte. isto'ó,a
á causa qne outro nome devia ter. Isto digo eu pelo continuação da conceSSilo das dispe0S4s de habilit.a
que respeita lÍs chlUDadas dispensas de lapso de cões para se professar nas tres ordens militares.
tempo para se medirem e demarcarem sesmarias de í>ecidiu-se que sim; continuando-se n dar pela se
data antiga: muito mais do ponto, porém. s6be a cretaria d'cstado dos negocios do imperio.
rwo pelo que respeita li questão das dispensas que 2.° Se Il.pprovava a2- que era relativa ás dispen-
o lmpe~dor haja de facultar. na jurisdicção do sas de lapso de tempo.-Decidiu-se que não.
grào-mestrlldo das ordens: pol~ s~ndo este uma O SR. PREsIDENTE declarou que a sessão seguinte
pura delegação do poder ec:c1eslllstIco e que como começaria secreta; e que, se continuasse publica,
UlI o n110 recebe eUo da naçao; mal podenam~s fa- se discutiria o projectú de constituição.
cultar-lhe como representantes da mesma naçao as L • á 2 h d M'
dis cosas dos estatutos e deflnicões das sobreditas evantou-se a se~sao s . oras a tllr?e.- 1-

U:!eiiD' que constituem uma cõmmunidade estra- gu.el Calmon du Pifl e Almada, secretarIO.
nha dirigIda em sous netos por um outro poder a
que se acha subalternado o do grão-me.stre.

Votarei portanto que o goyerno ~ontll~ue na I!!ar
cha da lldministrllçllO segUida ate aqw. aos dItos
respeitos.

O Sa CARl'fEII\O DE CutPos: - A'cerca d3 se
coneede'rem habitos da ordem de Chrislo, eu tam
bem tive alguma· duvida; mas considerando que as
ordens já não são eomo erão d'antes ordens regu
lares, mas sim uma verdadeira cf)ndec~ração poli-o
tica e que o seu mestrado se acha reunldo á corôa.

Estas razões e muito mais a de ter esta augusta
as5embléa resolvido que ficassem em vigor todas as
leiS dec.ooetos e resolucões que nos regiã.o, cm
qu~to.o cOntrario nãõ .íosse ordenado, havendo
aliás uma ·resolução que declarou dev.er ~ Impera
dor exercer o mestrado da ordem de .Christo, c01I!0
unido á.corôa, me persuadirão que se. devia contl:-.
nuar aconferir estaJ assim como as .mms ordens ml
fitares de que estavamosde posse. . .. .
.;,Continuando· a idéa do mestrado reunido á corOa
a~;.~~rio;não éso!>re as ilispensas para se e~e- - IDm. e Exm. Sr. - A assembléa geraI consti
ctaaramercê'do habIto que 1I!eoccorreu a dUVlda tui~te e le.gislativa do j.mperio d~ Brazil, ~ndo pr?
de;s:e~conçederempe1a.secre~..de~ estado~~orque cedido hOJe á n~meaçao de preSIdente.. Vlce-pre~
estas:~sas só .concede o· grao-mestre e naO PC?- dente e ~ecretanos ]lara o mez que decorre do .dia
diiteÍl~~~D;1.dllvidaque.o:Impera:dor nest/lquãli- efamanba até 3 de Nov~mbro, ,man~acommum~
&delegitimamenteas concedesse. .. ao g0v.:emo, .qu~ tem eleltç para pre~ente ~artim
-:~'tesoIUÇãO:CÍJ1e.se.pede.. é para outras. dispensas, Francl;SC0 ~belro d.e Andrada, para Vl.ce-preSIdent... e
êôiDQ:iiejãoas' de'habilitações para encartes ae. ofll- Ànto~o LtJ!Z" PereJ.l'~ da_.~u~a, .para·secre~os
a~('lapSos 'detem""po para passarem as cartas p.elaIeffeCtiVo.s 10a.o Sevenann.. o MameI da C~S~t Ml@el

:ebancellma,. etc. EStas ~ensas versãC?_sobre ob- Ca!!n0il du Pin ~ .~Clda, .José An~Dl~ aa ~Silva
:~ae'~na'entidadeequedevenao ser ve- Mala e 10sé FeliClano. Fernandes PinheIra,·e. para
.iiJêã'Ni:í1Blte5 1!e.conferidos os amcios; a falta del- sapplentes Manoe11osé de Souza França e Fran-



Terminada a sessão secreta, abrirão-se as portas e
o Sr. presidente declarou que começava a publica, e
lida a acta do dia antecedente, foi approvada com
uma pequena emenda.

O SR. 1hNRIQUES DE REz&.~DE pediu li.cença para
se retirar por incommodado.

Foi mandada II mesa a seguinte declaração de
voto :

« Declaro que na SOSMO ulLima fui de "oto <{ua
não passasse o art. 6° do projecto da constituiçao,
na parte em que foi votado.-Paula e Mello.-Cus
UJdw DiGa.»

O 5n. SECRET.\lUO FERXANDt5 PI:mEIRO leu o se
guinte oficio do ministro do estado dos negocias dn
fazenda:

11 lllm. o Exm. Sr.-Sua Mngcstnde o Imperador
manda remetter ti V. Ex. 4 inclusa exposição do os
tndo d4 !uenda ~ubliC4. pat'tl sel' presente á assem
bléa geral constituinte e legislatlva e á vistn delle
resolver o que achar .mais com'oniento; osperando
Sua MIIg6sL4de. que com 4 0I4ior brevidado 'poasi
vel 'loja o governo habilitlldo plU'n poder 8l1tJsClUor
ás despezas extraord;inllrias que .el1ge a der~za do
imperio e sustentaçao d4 sua 1Ddepondcncul em
tão melindrosas e criticas circumstllncins em quo
se acha ll. nação brazileira.

« Deus guarde li. V. EX.-PllÇO~ 3 do Outubro de
1823. - Manoel Jacincho Nogueira da Gama.
Sr. Joào Severianno Maciel da Costa.1I

O SR.. PR.t5IDENTE: - Parecia-mo conveniente
reservar para a sessõ.~ de segunda-feira ll. leitura ~a
el:posic1i.o ou relatono que acompanha este omclo
até para lhe dar maior publicidade, porque hoje
náo t:Stá quasi ninguem nas galerias.

Resolveu a assembléa que assim se fizesse.
O SR. FRANÇ-\ :-Sr. presidente, antes (la en

trarmos na ordem do dia eu peço a palavra para
d.izerquerecebi de Joaquim Gl)n~lves L~d.0 uma
carta em resposta ao offl.cio que na qual~<1ade ~e
secretalio lhe àirigi, pa:rLicipando-lhe a dehberaçao
da assembléa a respeito d.a sua ~da; abri esta res
posta porque o sobrescnpto trllZlll o meu nome e
cumpre-me remettel-a li mesa.

O SR.· MACIEL DA COSTA fez a leitura nos se
guintes termos:'
.« lllm. e EDri. Sr.-Tenho a honra de accusar a
recepção do oflicio de V. Ex. datadO' do lo de :Agosto
passado em que me participa, de ordem da soh.e
rana as'sembléa geral constituinte e ~egislativa ~o
Brazil, que achando-se legal' o meu diploma podia
ir tomar· parte nos trabalhos da ~(lSD?-acomode
putado pela pJ:ovincia do, R:i<>. <te l~elro, uma VQ7;

que em confonnidade das in/l~ de 19 ~e ~u
óho de 1822 me mos~ sem Clim~, ,que me mhiba
.de ter' assento nesse augusto congresso, '
_ 'S:, Parece q~e a oP:ini~o publica' e'o: tempo já ti
verão a valentia:de elUCIdar o negrume da calum-
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cisco Gê ~caiaba Montesnma. o que V.~. levaráIma!. que, no silenci? 4e todas as leis e na poster
ao conhecunento de Sua Magestade ImPeJ"!al. gaÇflO de todos os direItos e de todas as garantias

Deus guarde li V. Ex.-Paco da assemblea, em 2 SOClaes. me afugentou da patria. Mas, nem esta
de Outubro de l~.-ioào~t!1erianno Ma.c:.el " f:una pub~ca. quejá. preven;o a~ha jusl~cação,
Costa. nem? gn.to ~a l!lmha eonSC1~nC1a, que lhe e muito

. -. anterIor. 'Justificao-me todaVIa perante a lei: sem
. esta derradeira apuracão não me conlo seguro e

Sessão em 4de Outubro de t8~3 sem seguran~ não de'vo voltar para onde escapei
PRESIDENClA. DO SR. RlllElRO DE A.~Ul)A. de ser victimado á malevolencia poderosa.

« Conse~uida. porém, esta ultima solemnidade,
voarei á mmha patria e com ella exultarei, ou com
elia confundirei as minhas cinzas, defendendo a
sua independencia, a sua liberdade e o throno em
que ella collocou o seu au~sto imperante.

« Rogando á V. Ex. queIra fazer-me a honra de
transmittir ao conhecimento da soberana assem
bléa esta minha resposta, rogo-lhe tambem a de
ofi'ereeer-lhe por mim todos os respeitos de um ci
dad1i.o amante da sua_ patria e fiel á sua naçào.

Ir Deus guarde ã V. Ex.-Buenos-Ayres, 4 de
Setembro de 1823.-111m. e um. Sr. Manoel José
de Souza FraDÇ8.-Joaquim Gonçalves Ledo. ll
Ficou a assembléa inteirada.

Passou-se II ordem do dia e entrou em discussão
o § 2" do art. 6° do projecto de cODstitui~ão que fi
cúra lldindo nll sessào antecedente.

O SR. ANDRADA MACHADO offereceu n seguinte
emendo de redacção ao dito § 2":

u Os filhos de pais cidadãos brazileiros que per
derão esta qualidade por se naturalisllrem em paiz
estrangeiro, uma vez que tenhito no imperio domi
cilio o cheguem II maioridade.-Andrada Macha
dO.ll-Foi Ilpoilldn.

O SR. A..x.m:lDA E ALBUQUERQUE: - Parece-me,
Sr. presidente, que este plIragrapho ainda precisa
do uma addição. Acho razoave} que se faça ex
pressa distincção entre os filhos nascidos antes do
pai perder a qualidade de cidadão brazileiro e os
quo nascerão depois da pêrda: estes justo ê que
precisem de carta de naturalisação para obter um
titulo que nlio têm porque seu pai o perdeu; mas
os que nascerão anLes, àevem ser cidadãos sem
precisão de carta.

Julgo por isso necessario acclarar a doutrina do
paragrapho, bem que esteja persuadido que a
mente dos illustres redactores nào podia ser s~Dão
que o estabelecido no paragrapho se entendesse
dos filhos nascidos depois de ter o pai perdido a
qualidade de cidadão e nunca. dos nascidos antes.

O SR. ANDRADA MACHADO :-Quando se dá por
motivo da precisão de carta nestes filhos o ter o
pai perdido o direito de cidadão? está claro que se
entende dos filhos nascidos depOiS que o pai per
deu aquelle direito; mas se tanta clareza é precisa
ponha-se -os que são nascidos depois.-Eu não o
puz porque o julguei desnecessario. visto que nin
guemp6de flerder o que tem sem haver mo.tivo
para se lhe tU'ar. Aqui trata-se de fazer cidadão
aquelle que o.n.ão é,o. filho do que tinha perdido
essa qualidade. E porque não é eUe cidadão 'I Por
qu.e:..seu pai ouão era:quando elle nasce0.•..

Parece-me porLanto que se não póde torcer a in
telligencia; mas quando queirão·explicartodas essas
miudezas, eu não me opponho apezar de o (lOnsi
derar superfluo.· .' , .

O Sa.AntEmA. E ÂLBUQUERQUE:- Eu digo;.que
toda a.clareza é necessaria. porque isto.'uão é:só
para nós, nem só para agora, epara,o futuro e.para

6
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o Brazil inteiro; é preciso que se~a quaes S;âo osI.N?s não de.emo~ excitar ciumes entre as pro
filhos qu.e na hypothese de seu paI. ter perdido o VInClas, antes convem remover todos os motivos
tiLulo de cidadão, precisão de carta de natlIralisacão que possão produzil-o e mostrar por nossa. condu
'Para terem aquelle. qua!idad~ aliãs p6de haver du~ et.'l que ,estimamOS.e promovemos com igualdade o
vidas e enganos que cumpre evitar. ' bem de todas elias. '

Portanto se o Sr. Andrada Machado quer accres- Além disto, Sua Magestade jã está bem inteirado
centar mais alguma cousa para clareza, não duvido de tudo o que se tem aqui passado e do modo com
concordar na sua emenda; e se aassembléa entende que foi 'recebidaaquella agradavel noticia :lesta
que está assim bem redigido, eu cedo. assembléa. Portanto voto contra a indicacão.

(Falimo Lambem os Srs. Vergueiro e Araujo O SR. ANDRADA MAcHADo:-Ainda ha O~Lra ra-
Liína, mas não se pôde ordenar os discll-"Sos pelo zão para que não passe a proposta.
que escreveu otachigrapho Victorino.) A noticia não veio a esta assembléa por via ex-

O SR. ANDRADA MACHADO requereu o adiamento traordinaria, mas pela ordinaria; se nos tivesse sido
do paragrapho e sendo apoiado, entrou em dis- transmittida por uma mensagem, então teria lugar
cussão. o mandarmos a nossa deput9.cão, mas no caso em

O SR. DuARTE SILVA :-Eu não posso convir no que estamos .não convenho; al~m disso, não o fiz_e
adiamento por uma razão bem simples. O artigo mos, como dIS~ o nobre ~reo.pmante, na evacuaçao
trata dos estrangeiros que podem obter carta de das ~ropas lUSItanas da BahIa, o mesmo devemos
naturalisação; e este paragrapho trata dos filhos de praticar no presente caso.
cidadãos brazileiros que tenhão deixado de o ser, O SR. PRESIDENTE propoz a indicacão, e foi re-
isto é, que tendo perdido a qualidade de cidadãos geitada. • .
deixárão de ser brazile!ros;.p~rtantC? .que i~p~rta O SR. GOMIDE, pedio a palavra, e por parte da
ago.rl.l saber se. perderao dIrel~os ~1V1S. ou dll'eitos commissão de instrucção publica leu o seguinte
pohtIc~s? DeiXando ~e .ser cidadaos Jã se vê que requerimento:
perderao todos esses dIreitos. _ . « Requeiro que se pell'l ao governo pela repar-

Ago~a tra~os dos que .n~scera('l de paIS que tição competente, a relaçao da impor~ncia annua!
perderao a qualIdade de brazilexros: em l,!gar com- das contriblÚções litterarias em cada uma das pro
petente veremos como se perde essa qualIdade. vincias do imperio. - Gomide.» - Decidio-se que

Acho pois que o paragrapho está bem concebido se ofiicillsse ao governo.
e voto contra o adiamento. O SR. MONTESUHA. : - Sr. presidente: a pro-

O SR. CARl\"EIRO tambem se 0ppOZ a que ficasse vincia da Bahia, minha patrill, em consequencia da
adiada a materia do paragrapho; mas o tachigra-' guerra que sotrreu, e que felizmente terminou com

, pho declarou que não pôde perceber os argumentos o seu trlUmpho, ficou toLa!mente destruída: entre
em que se fundou para contrariar o adiamento. tod~ as do imperío é talvez a que tem padecido

Julgando-se .suftlci~ntem~n~ .discutido o adia- ~~. Eu. conheço bem o seu esta~o deploravel, mas
mento e posto a votacao fOI reJeItado. ......da .hoJ~ nas cartas que recebI !De- descr:evem a

S C • C' blé 1 sua mxserla. As suas finanças estão redUZIdas ao
O _R. ARr."EIRO:- ?mo a assem a r~so veu ultimo abatimento pela falta de commercio e de

que nao te~ lugar o adiam~nto, eu mando: m~s: agricultura, pox:que os negociantes perderão os seus
o meu addltamento, concebIdo nos termos wegwn fundos, e a maIor parte dos lavradores não têm
tes : .. . . _ ., meios de fabricar por etreitos dessa guerra terrivel

(l Os direItos de cldadao brazilelro perdem-se: e devastadora (Jue tudo arruinou.
« 1.0 Pela mudança de domicilio para paiz es- Seria inutil *apontarum por um. todos os seus

trangeiro, com animo fixo de ahi permanecer e males para se' conhecer a indispensavel necessidade
acquisição de naturalisação nelle. . . de mão proteclora que ao menos melhore a sua si-

« 2.0 Por sentenca que condemne a desnaturali- tuação, Jã que não é possivel restituir de repente o
sação e .banimentõ. - Francisco Carneiro.» - commarcio e a agricultura ao 'mesmo florescente
Apoiado. ,estado em que antes se achavão.
, O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão i Eu, como deputado daquelia provincia, estou,na
por dar a hora da leitura das indicações e pareceres. precisl!- ~rigação d~ apontar a ~sta 'asse~bléa tu~o

O SR. fuBEIROÇUl:pos· pediu a palavra e man- o que Julgar convenIente 'para ~var aIIllnha patna
dou á'mesa a segumte· dos males que a .a:ffIig~m ~ e ~or ,ISSO me lembro de

_ requerer por melO de mdicaçao que 'se' decrete~a
« INDlCAÇAO, aquella provincia uma junta proteetora de agrlcul-

« Proponho qJle se mande uma deputação ã·Sua ~a e ~ommercio para auxi!iar estes· d~us ·ramos
1\íagestade Imperial para asseverar-lhe o modo pnmano~ das rendas da naçao, e r~m~dI":.r qu~to
wmo esta assembléa recebeu a fausta noticia da fe- fôl' posslvel ~s desgraças da provm.c!.,a Qa.~a,
1iz restauraeão da provinda do Maranbão e o pra- certamente digna de I!lelhor sorte. ~u concebI ()
zerque teve a mesma assembléa por tão feliz acon- que proponho nos segumtes termos: ..
1eCimento. .. .,' ex INnICAÇÃO

ex Paço da assembléà. 2' de Outubro de 1823.- .. . -
Ribeiro Campos.», « Attendendo ao extraordinarioe critico estado
'. O SR.-Dus :~Eua:~() que :não tem lugar o que em <{ua .se acha''O..commercio,agric!lltura e artes da
propõe o nobre', preopmante. Quando se restaurou provlDcla da Bahia, em consequenCla· da guerra que
a Bahia, successo de ~nta influencia' para '? bom felizmente tem' acabado .com -victoria ;'-.proponho
exito da: nossa·causa,. nao se 'mandou deputaçao al~ que se decrete o estabeleCImento de:uma: Junta pro
guina á Sua Magestade; e se. então se nãoJez,: como tectorada agriculturá e' commercionaquella, pro
sectneragora'que~efaça'!. :", ,__ vineia; e.para.qu~este.negociôtenhatôdo o,cUnho

.í
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de per!eicão, offereço es~ idéa á illustre commissão I e vai tambem fallando, de sorte que ás .ezes nem
de,agncultura, commerclO e anes. para que dê..ur-/ se percebe o que dizem; parece-me portanto que
gentem~nte sobre. isto o seu parecer, o qu~ sendo é necessaria a indicação para sn-Stentar :: i~..:::fdade
~atlvo devera_ser acompanhado do proJecto de e para a ordem regular dos trabalhos. 6

lei para esta craaeao.- O deputado, M ontesu'11la. » O SR CARNEIRO DA. C....... • E " di -
O S d

• , '. ' . um.,,:- U apOlO alO 'caçao
mes~o r.. eputado ~que~u a urgenCla, e porque sou teste~unha de ter aqui acontecido o

sendo apOIada entrou em discussao. que o nobrE' nreopmante acaba de dizer' eu mesmo
O SR. DUARTE SILVA: - Sr. presidente: contra tenho sido &mado á ordem, neganJo-se-me o

a urgencia s6 tenho a lembrar que todas as attri- fallar; e outros ~ podem f~er sempre que querem;
buições que se podem dar a essa junta, já estão portanto temos zndulgenCla com uns e com outros
dadas aos' conselhosprovinciaes pela carta de lei da não. (A' ordem, á ordem).
creação dos g!>vernos das pr?vin~ia,s; e po~anto O SR. PRESIDENTE propoz a urgencia e não foi
me parece OCiOsa esta nova mstItUIçãO de Junta apoiada. '
protectora

• O SR. ARAU,JO LIll1A: - Levanto-me para reque-
O SR. Âl\DRADA ~HADO .. - O nobre deputado rer que emquanto se discute a constituicão se

bem sabe que a materla consIde.ra<!a em geral. é d~ destinem alguns dias para se tratar de outrãs ma
competencIa dos ~ov,::rnos pro.1DcIaes; mas IstO. e terias que são de muita importancia, e cuja dis
um <:aso extra?rdmarlO que requer al~~a proVl- cussão está suspensa qnando é de muito interesse
dencla; e por ISSO remetta-se á com~ISsao a pro- que se decidão. '
posta para dar o seu varecer: é sobre ISto que versa '"
a urgencia requerida: ~u espero que a assemblea to~e 15t.o em conslde-

. _ ..' raçao para ord~nar alguma pr~Vldencla afim de que
_(FaIlarao os Srs. Verguerro ~ Arau~o Luna, mali se possão termmar taes negoclOs; eu lembro, entre

nao se entendeu o mesmo tachlgrapho). oulros o projecto da creacão das universidades cuja
O SR. PRESIDENTE propoz a urgencia, e foi ap- discus~ão ha muito que está interrompida.

provada. _ O SR. PRESIDENTE: - Já disso me tinha lem-
O .SR. SEC~ET:'RI~ MACIEL DA COSTA fez entao brado, e queria propôr que se destinasse li. quinta-

22 leitura da mdicaçao. f.eira s6 para tratar de taes objectos.
O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu lembro que O SR: ANDRADA MACHADO: - Não s6 este dia se

proyave!mente. o nobre deputado, que f~z a proposta p6de dispensar, mas os que V. Ex. vir que são pre
tera mUI boas ldéas a este respel~o, e Julgo que as cisos, pois quando se ordenou que se discutisse a
deve apresentar para serem exammadas pela com- constituição, não se prohibio o dar-se alguma outra
missão. materia para ordem do dia. V. ~. p6de entra-

o SR. VERGUEIRO: - Sou da mesma opinião; e meiar as que julgar mais urgentes para ir adian
requeiro que :se fór a proposta á commissão, a esta tando o atrazado que não p6de ficar em abandono;
se una o nobre preopinante para lembrar o que lhe demais até convém variar de materias porque não
occorrer sobre a materia, pois tambem penso que se cança tanto o espirito pensando em objectos
terá idéas que conVirá aproveitar. differentes, como apphcando-se sem interrupção a

O SR. PRESIDENTE, consultou a assembléa e de- um s6.
cidio-se que se remettesse com urgencia á com- O SR. VERGUEIRO: - E' indispensavel a provi
missão de agricultura e commercio, ouvindo o autor dencia requerida, não 56 para se tratar das mate
da indicação se o julgasse preciso. ria~ adiadas, mas para se co~tinuar a discussão do

O SR. LOPES GAMA. : - Em uma das sessões do regImento de que taDtO preCISamos par!l a ordem
mez passado, fui chamado á ordem não t~ndo fal- ~os trabalhos~ e~ ~em conheço a~urgencla do pre
lado mais do que duas vezes; desde esse dia puz-me Jecto de constitul~O, mas? regunento tambem. é
á espreita a ver se algum Sr. deputado era tambem d~ absoluta necess}dade, ale~ de termos de sanc
chamado á ordem por falIar mais ,ezes do que as C1?nar alguns _proJecto~ de .leI para s~ poderem pu
permittidas pelo regimento, e para isso fiz o meu blicar, e que sao da maIOr lmportancla.
apontamento; hontem vi eu um Sr. deputado fallar O ~R. CA.IUmffi.o DA CUNHA:"""7 Erão os J?rojectos
tres vezes, e hoje tornou a fallar outras tres, sem be lei um dos obJectos que eu tInha em Vista lem
ser chamado á ordem;. para evitar estas incohe- brar; pois ~ão de muita pond!lração: .co'!!o disse o
rencias offereco a segumte Sr. Verguelro, que me prevemo. E m;!!sDF3nsavel

~ concluir estes trabalhos porque até o publico já
« INDICAÇÃO está á espera delles por lhe serem annunciados nos

« Proponho que um dos Srs. secretarios. que não periodicos. Para esse fim me lembrava de propôr
tiver de redigir a acta _apon~e as vezes CIU;e cada u_m que se prorogasse a hora destinada para as indi
dosSrs. deputados falla,e qu~o ~r. presldentenao ca:ções e pareceres, e qu~do a prorogação não-fosse
-dê a palavra sem cousultar pnmelramente os apon- de uma hora, fosse ao menos de meia hora.
tamentos. - O deputado, Lopes Gama.» O SR. FERNANDES PINHEffiO: - Como se trata de

O SR. PREsIDEr."'IB: - Não sei que se conceda a assignar dias para discussão de materias atrazadaS,
nenhum Sr. depútado.o fall8!wais veze.s do que as lembro que propuz na sessão de 15 de Setembro
,permittidas; s6podera ter ISto succedido alguma uma indicação sobre este objecto,e que fi~ou adiada

pela hora, podiá agora ler-se, e deliberar sobre
vez por engano. elia., . . . • ' . ,'.,..'

O SR., LoPES GAMA.: -,-Eu proponho a minha
indicacão não s6 porque se falla. lDais vezes do que O SR. MAciEL DA COSTÁ fez a leitura 'da indicacão
as conéedidas, mas para .se ller4er o costum~de (Veja-se a sessão de 15 de Setembro.) '.' • ,

:fallarsem se pedir.a-palavra.lIuitas vezes amda Depois. de alguníâs reflexões, o .Sr: presidente
~stá faliandoumSr.deputado, ejá outro se levanta propozá'assembléa: ' , .
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.1.c>. S<: con~a em que ~. destinassem al~I~elibera~es d~ ~emhléa, e ali se diz qUe õ jorna
~.:a discnssao de Olltro~ objectos além da consti- ·1istaseraprohibldo de as esCIever, além de incorrer
tníçao~-Vencen-se quesun.na.pena lIue lhe coQber Dor lei. Eu mesmo sou

2.° Se esses~ senão dous.em ~da se~~.- gneixo~o desse,m~temaltêradoasminhas fallas, e
Venceu-se que ~, e p.cou por. lSSO preJudica~atiguradoque eu «;lisse o que nunca proferi: mais de
a .~.. parte da mdicaçao do Sr. Fernandes Pi- um exemplo podia ap<>ntar em prova do que digo e
nhelrO. . tanto que até .pre~ndia dirigir uma carta ~o

O Sa. F.muunlU. .DEÂ.RA.UlO: - Sr. presidente: redactor do Diana para emendar taes falsi
não posso ler sem indignação a maneiradesatten- dadas.
ta, com que os periodicos ·destacôrte referem as O SR. ARAu.TO LIMA : -As actas não. vão para
de~isões desta au~ a~embléa, !llórmente de.- fó~ porqueninguem as compra, e portanto com a
poIS que começou a discussao do prOJecto de COnstl- sua publicacão não se destroem. os erros d'esses
tui~o:. . . peri?dicos; õ unico remedio é adiantar quanto fôr

Limitar-me-hei ao chamado Diano do Govr:rno posSlvel o Diario da assembléa. .
porQUe este titulo póde enganar muitos leitores, OS. r- . .
periuadindo-os da sua veracidade. Parece que .R. M~NTESUIL\:- Nao •ha .dUVl~a que ~~
aeintemente tem este desfigurado as decisões da marca n? l'e~ento' uma pena, mas ~relo que ~o
assembléa, fazendo-a determinar as causas mais tem applicaçao para este.caso esstlartlgO do regt
absurdas. ~ent:o, porque ene propnamenLe só está approvado

Para não fallar vagamente, apontarei no n. 75 a mtenna~ente ~ara n~s ; nem os redactores sabe!Il
sessão de 18 do passado, em que o copista diz que de tal deliberaçao 8'IU;l tomada; e portanto precl
passou a 2- parte do art. 2" com o additamento sa-se de outro remedIo.
do Sr. Ãlencar; o que é absolutamente falso. No O SR. ALENCAR: - Eu creio que se está fallando
n. 71 diz que perguntando o Sr. presidente se a f6ra da ordem; não se trata agora de saber o que
tabella {das leis} regulava, venceu-se que não; o ~e ~a de fazer aos t3.es periodistas; o objecto da
que é o maximo do ridículo. Não me cansarei lDdIca~o é a impressão da:s a.ctas feita pelo modo
em repetir os grandes absurdos, e pat:adoxos, que determInado para .a do. D!ano; e eu sou de voto
este copista tem posto nas bocas de vanos Srs•. de- q_ue se dev~m Impnmlr sem demora porque
putados, mas leDilirar.ei que no n. 79 assevera que o saí! nee~sarlas llara se consultarem sobre os
Sr. Alt:nCaI disse que os africanos devem ter voto e obJectos J~ decidIdos, e a não se !mprimirem
iniciativa. Do que tenho exposto se vê que, correndo com. brevldade tal que andem em dia escusado
pelas províncias este papel, elIas crerãõ facilmente é CUIdar da sua impressão porque para mais nada
que aassembléa tem sanccionado os maiores dis- s~rvem do que para se ver o que se tem ven
parates, e deste modo cahirá por terra toda a nossa ~do, como a cada passo se precisa nas discus-
força moral. soes.

Para obviar este ~al. o reme~io. qu.e primeu:o se O SR. CA.R~lRO DE CAMPOs: - Eu nào julgo
o~ce! é p.ô~ em dIa, ,ou o maIS proxun.o possl'yel, urgente a indicação porque mui facilmente se põe
o ~':W da, Assemblea. Mas . vemos quan.to l5to em dia as actas. Determinou-se a respeito do
é dülicil,e conhecemos os ~otIvO~, talvez msupe- DiaNa que se cuidasse já da publieacão àos debates
raveis, de um atra~amento lII1preVlsto. Lembra:,~e da constituirão pela grande dif!lcuIdáde de pÔr em
porém outro expediente, que.nao encontra OppOSlc:aO dia o Diana; mas não acontece assim com as
alguma; As 'actas podem facilm~n~ pôr-se em ~, actas, pois apenas registrada uma, tira-se copia, e
e.~~ levando aos nossos constitumte~ ~_expoSlçao manda-se para a imprensa: portanto a não haver

.ven~cados nossos trabalhos, prevemra?, ou ~- demoras na otllcina é facillmo andarem as aetas
mediaráõosdamnosque possa causar a 19noranCla em dia.
ou·a'maliciaéom que se assoalhãotantas falsi- OS F _..
.dades. '. R. • RANÇA: - F:u tambem ~~o veJo precisão
-_o Para isto, assim como se determinou que do dia des~ m~di5ia,-porque Já se expedIrao ordens ,p~
15 do passado, em que principiou a discu.ssão do se unpnDUr logl?, tud~ quanto se remettesse d aq;n
projectode constituição; se começasse o segundo p~a tYJ>opraphia naeloD.aI; e por'..anto as actas !:iao
:reltunecdo Diario, que cumpre adiantar; assim tam- de Imln·mnr-se com breVldade sem se tomar este
bemproponho.eu.quecomece da mesma' época o expediente.
segundovolume. das.actas. as quaes se adiantarâõ a O SR. FERREIRA. DE AIuUJo :-Não sei expressar
ponwde;seguirem de .muito perto as respectivas o meu assombro pela aflincada e quasi smgular
sessóeS.::Portanto offereço a seguinte contradicção, que tem honrado a minha indicação•

.- -. . _ nmrCÃCÃo Dirigindo-se esta sómente a prevenir, e estorvar os
. , ;. . . lI:. • • Ifunestos etreitos, que p6de produzir no publico uma
. «, ;RequeÍFl> que .. se imprimão _com ,a maiOI: .brevi- relação viciada dos trabalhos desta augusta assem

dade as.acta:':deS:de'o dia 15 de Setembro em dian- bléa, eu me persuadia de que igualmente interessa
te. ,.sem d~trimenJ~ da,publica~odas. antecedentes, dosn6 bom conceito da mesma, senão todos aecor
pi:a'ãeándo-sé.Q"~1'i1óqué·éOmo,.Dia.rio oo',Assem-' des em abraçar a medida }lroposta, ou e.m lembrar
b~"~'d8;~ó-, p$liéo~.m6rmente .d~ ~outras.tlut~amais -ef!i~. Lisonjeou-me a: unanime. appr~
pi:l?!lDCIas,; f ~~_.;.~:U~t<uII~Was.dec~.da vaça~:dos .mlUS .11Iustresorad..0res,.qu~ se ~gnarao
=~~_[~iJ>~n~... :diS.C.... uss.a.o".}i~; ·~~~Jec«!. de~ de aJennloqutare·nás.mfuhasexpr~soes hll.lIlil.~s o .fogo- da

~. ...." • .. . '1 sua ~.. .' . -
,~_~~ço ~~seJ!lb~~4~~ Ontullro ..de 18'.23·":-Penséi que'psss-asse'sem:amenor opposição a
:P~ 4é' Ã.rafJJ-o~".rr.; '." . .. .... . sustentaçãÓ" do·:eredito da assembléa, e·a couser
.,-9LSa~_~Â~:-~'E~"s6 lembro ,que va~da-:o~~~o:ptU>lica,qu~é toda a sua.força:.
ô'rilgimento 'feio. reriledio ~lSeo;em um dos seus' Porem OUVI. IIDPUgnar:' .a IDlnha:proposta, .com' o
anigosialla-se doa que falSiftcão: em 'petiodicos as I motivo dos muitostrabalhos,de'que a typographía
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( SESSSÃO SECRETA)

PRESIDE"CIA DO SR. RIBEIRO DE 'ANDRADA

Sessão em G de Oatubro de ~823

Reunidos o·s Srs. deputados pelas lO .horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
72, faltando .com causa os Srs. Rodrigues VeIloso,
Pereira da Cunha, Araujo Gondim, Calmon Junior,
Andrada e Silva, Carvalho eMeIlo, e D. -Nuno, e
sem causa 05. Srs. Montesuma. e Franca•

.O SR. PRESIDENTÉ ge~laroú aberta a sessão, e leu
se a acta da sessão secreta dO dia 4 concebida nos
termos seguintes:

~:~ob~e.carr~~da. Eu pergun~ia se ess~s tra-/ omcio e, relatario, consultou o Sr. presidente a
. do s sao m,alS mteress~n~s, e aInda mesmo mais assemblea - se approva,a que se lessem _ Foi
m Isp~nsaveIs d<l que o lUdi~do. decidido que sim. •

Porem este mesmo motlvo não s"bsi"te> Que p " ".
detriniento faz á typographia que-se ;~pr~~' uma I . assou o. ...!. secreta?o MaCIel da Costa a fazer a
acta de Outubro que é de ur ente" n "d d eltura requellda. Entao sendo dada a palavra a
com preierencia ~ uma de Junfo ou Aecest a e, varios Srs. deputad?s, e não havendo que~.mais
já nos serve de pouco? Sub t"l . d _ gos o, que fallasse sobre a materIa, perguntou o Sr. presIdente:
• . . S I um o se portanto 1 o c:: bl ' .
as antIgas actas as mais recentes desappareceria ....e a ass~m ea Julgava finda a discussão.-
~sse fanta~made d~fIiculdade. Mas'nem isso mesmo Julg~u-se que ~Im. " . . "
e ne~ss~no; eu sel a facilidade, com que se p6de 2. Se o OffiClO e rel~tono do mInistro e ~ecre~ano
consegUlr o que propuz. e conheco perfeitamente os de estado .dos -negoclOs da fa:enda, cUJa leItura
recursos da tJpographia nacional." fizera. o obJecto da p!esente ~essao secreta, deveriào

Qual.será log? o motivo desta opposicão? Nec s~r lidos em sessao publlca.- Resolveu-se que
satr.s scw,.rleC sz seiam, dieere ausim. A ãssembléa SIm.o • •
conhece? fim, a que se dirige a minha indicacão. 3: Se a presente acta tam~em qe.~ena ser li~a
Se me fOI forçoso accusar faltas, assim cumpria con)unctam~n~e com a ~a sessao puoLlca, que se la
para que se conhecesse a necessidade do remedjo. abn~.- Decldw-se que SIm.
~lguns dos Srs. deputados propuserão outras me- Fmda esta leitura da acla da sesssão secreta,
~das, que .por serem mais !igorosas, nem, por isso leu o m~smo Sr: secretario a da sessão publica do
sao meno~Justas, eu me liIriitei a querer vingar mesmo dIa, e forao ambas approvadas.
a reputaçao do congresso, a que tenho a honra de O SR: SECRETARIO l\hCIEL DA COSTA deu contadas
pertencer, ~. a dos meus .il1ustres collegas, sem participações de molestia dos Srs. Pereira da Cunha
pe!lsar um somstante em. outro algum motivo, ou e D. Nnno.- Ficou a assembléa inteirada. '
obJecto.. , . O mesmo Sr. secretario leu o seguinte officio

J?lgand.o-se dIscutida a materia, propoz-se a indi- do ministro e secretario de estado dos negocios
- caça0 e fOI approvada. .. da fazenda com o relatorio ou exposição do estado

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia: da fazenda publica, que fizerão o objecto da sessão
1.0 ~ s~ncção do projecto de lei sobre governos secreta:
proYlDClaes: 2. 0 A ~ontinuação d!l2" discussão do C( Illm. e Exm. Sr.- Sua l\1agestade o Imperador
proJe~to sobr~ creaçao d~ univerSIdades: 3.0 Segun- manda remetter a V. Ex., a inclusa exposição do
das leIturas dalguns proJectos de lei. estado da fazenda publica para ser presente á as-

Levantou-se a sessãD ás 2 horas da tarde _ sembléa geral constituinte e legislativa, e á vista
Miguel Calmon du Pin e Almeida secretario' deIle resolver o que achar mais conveniente: es-

, . perandoSua Magestade que com a maior bre.idade
possivel seja o governo habilitado para poder sa
tisfazer ás despezas extraordinarias, que exige a
defeza do Impedo, e a sustentação da sua inde
pendencitr em tão melindrosas e criticas circum
stancias, em que se acha a naçãobrazileira.- Deus
guarde a V. Ex..

« Paço, 3 de Outubro de 1823.- Manoel J acintho
Nogueira da Gama.-Sr. João Severianno Maciel
da Costal>.

«.EXl'OSIÇÃO DO ESTADÓ DA FAZEXDA PUBLICA.

« Senhor.- Se em 1812, a despeito da intriga, e
da cabala, ousei rasgar o espesso e mysterioso véo,
que cobria o thesouro, então chamado real, per
suadido de que a desconsolação publica, a extincção
_do patriotismo andão a par da m.iseria publica, de

PRESIDENCIA DO SR. RmEIRO DE Al'<DlU.DA que a ruina dos Estados, a ~éda dos Imperios são
. consequencias das desordens das finanças, e de que,

A's 10 horas procedeu-se á chamada, é acharão- sendo estas bem administradas, chegando as rendas
se presentes 74 Srs. deputados, faltando COm causa .publicas para as publicas despezas, nada ha a temer,
os Srs. Rodrigues -Velioso, Gondirn, Andrada e agora que fui por Vossa Magéstade Imperial en
Silva, Carvalb~ e Mello, .D. Nuno, Teixeira .-da carregado da presidencia do thesouro publico, em
Costa, ú 50breira.· que-me acho, no tempo da nossa independeneia, e

Q SR. PRESIDE:,-n: declarou aberta a sessão, e liberdade; na presenca da assembléa l?eraI, con
propoz que havendo o Sr. deputado Nogueira da stituinte, e legIslativa: d'este Imperio, e de minha
Gama requerido sessão secreta para ser apresen~ ..rigorosa obrigacão dar conta do estado, em que
tado á assembléa um offieio do ministro e secretario achei o tuesomo publico no dia 21 ~eJulho deste
de estado dos ne&,ocios da fazenda, cuja leiturii:anno,. e.m que pela primeira vez neIle compareci,
podia, sendo publica, comprometter o credito na- para concluir o balanco do semestre, que o meu· an
cional, resolvesse a mesmaassembléa, na confor- tecessor -havia principiado, e não me limitando s6
midade do art. 170 do regimento interno, se tàJ mente á exposição do actuaI estado d~ fazenda
.objecto deveria, ou não ser tratado em segredo. nacional, sou levado pelo ardente deseJO de coo-

Fallando sohre isto alguns 51'S. deputados, eperar para a publica felicidade; quanto ~erJ?li.ttem
sendo requerida por outros a leitura do sobreditl' minhas forças, e apoucado talento, a lUdiear os
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meios que me occorrem, para nos tirarmos dos « Pelo orçamento n. 6, da despeza ertraordinaria
actuaes, e grandissimos embaraços, em que nos com que devemos COntar neste segundo semestre,
achamos, e para nos habilitarmos a elevar rapida- se vê, que ella subirã ã somma de 9OO;OOOSOOOIS.
mente este nascente Imperio ao grão de força, de « '? orçamento!!. 7, da divida passiva do thesouro
optl!.encia, de consideração, e esplendor, de que ~ pnblico em o fim do anno de 1821, mostra qtle
susceptivel, e para que tem todas as propo~s;a o empenho do thesouro n'essa epocha era da
·la~ de h~e da asSembléa geral constituinte

char
, e legi~- 9:8""10:918,$096 IS. .

uva, aja e deliberar, e resolver oque a maiS
conveniente. « Pelo estado dadivida passiva do mesmo thesouro'

«Não me deve ser estranhada a demora, que tem appresentado em n. 8, conheCerá Vossa Magestade
havido desde 21 deJulho até agora para a apresenta- liiiperia1, que se achava a divida em fim de Junho
ção do resultado de minhas meditações: ellas depen_ de 1822 elevada a10:176:580$783 IS., tendo aug
mão de contas, queimmediatamente pedi a todas mentado em seis mezes 305:662S687rs.
as repartições do thesouro, afim de se poder formar «O n.9, mostraque a mesma divida no fim deJunho
uma idéa, se não exacta, ao menos muito apro- de 1823, seelevoua 12:055:582$456rs, a que accres
:rimada da sua annual receita, e despeza ordinaria, centando-se a quantia de100:563$495 sr., entrada no
da sua divida acti\'a e passiva, dos recursos extra- thesouro por motivo dossequestros, se deve reputar
ordinarios, que de antemão estivessem preparados, a divida publica nasomma de 12:156:145S95L IS••
para se poder fazer face ás despezas extraordina.ias: tendo tido. de aagmento.em um anno a somma de
mas não havendo até então algum trabalho já feito. 1:979:5658168 rs. .
que podesse servir para a prompta execução desta CI O n. 10, inostra igualmente os· artigos, em que
minha ordem, apezar da maior assiduidade, e des- augmentou li. divida publica no referido anno. de
vélo dos officiaes do thesouro, s6mente á poucos 30 de Junho de 1822 a 30 de JunhG de 1823,
di~ ~ $lue me f~rão dad?s os elementos, que me e os artigos em que houve diminuição, de
erao mdlSpensavelS, e por ISSO é qtre só agora posso vendo-se entre elies contar a somma pertencente
apresentar a Vossa Magestade Imperial o estado aos sequestros<lei:[lrejá fiz menção.
do thesouro publico do Rio de Janeiro no firo de « Pelas contas n.ll dadas-pelo contador geral da
Junho do corrente anno de 1823, por um orçamento 2a• repartição do thesouro publico das provincias de
que muito pouco distará da exacção matbem~tica, Minas Geraes, Goyaz, Matto Grosso, Santa Ca
impossivel sem duvida em semelhantes objeetos, e tharina, Rio Grande do Sul, e S. Paulo, serão pa_
bem assim os conhecimentos, que no mesmo the- tentes as rendas, e despezas de cada UIIÍI1 ,dellas. e
"souro na do estado da fazenda publica das pro- a importancia de suas dividas acti.vas, e passivas,
vincias do Imperio do Brazil. segundo as noções que presentemente ha: IM) the-

« Pela demonstraeão da receita, e despeza apre- sonro, reoonhecendo-se por ellasque Minas Geraes
sentada em u. I, pértencente ao primeiro semestre tem um .àeficit annual de perto de 60:000$000 rs.
uo corrente anno de 1823, serão patentes a Vossa Go;raz ~_e perto de 20:0098000 rs. Malto Grosso de
Magestade Imperial todas as despezas, que se fi- 10:544$614: SantaCatharinade 31::S70$645rs., mon
zerão no dito semestre, e as entradas, que houv~o tando estas faltas annuaes em as ditas quatro pro
no th~souw, sendo o saldo ~al de tooas. asCalXélS vinciasámaisde 125:000.s000rs,. sam se ter em conta
no ultimo de Junho ~a quantia de rs. 27S.103S002. a despe2.a da extrac.ção dos diamantes, Jlara a qual

Cf. Pe~a .conta porem, que ap~esent.o em D. 2, co- ·devia concorrer. a Janta·.da fazenda de~inas Ge
n?ecera Vossa Magestade Imperial que no mesmo raes com a quantia de l2O:000S000 rs.., por anuo.
dia 30 de Junho, em que se fecharão as contas, para' . .
se proceder ao balanço do semestre, s6mente eris- ({ Pelas.c~ntas n. 12 dadas ~lo contador.ge~al da
tião disponiveis nas diversas caixas do thesouro rs., 3a r.e~rtlçao do thl:s6uro publico das.I!rovmclas do
210:01~ entrando nesta somma 132:6588231 rs.· Espmto Santo. Bahia, Pernambuco, RI!> Grande do
em escriptos da alfandega, e letras a vencer, e de- Norte .~lágÔas,. ~arahyb~:do ~orte, Plauhy, Ce~
vendo-se deduzir della a quantia de rs. 70:0008000' Marannao. e Para, se apresentão todas as .l;10çoes
da decima parte, e dos juros do emprestimo, a cajo; que presentemente na no ~he~o!l!o a respel~o.das
pagamento-. se ia logo a proceder, além de outros; re~dasedesp~asdestasproVlnclas,edassuasdl.Vldas
indispensaveis, ~ extraordinarias, que estavã.ode-: actlvas, e pas5lTaS, segundo {)S hal~ços rece~ldos ~
signadas. como o pagamento das chapas de cobre,: podendcr-se accres.centar que os ult!.mos offic:os de:
que se comprarão com 8: condição de ser logo feito, ;a!gum~ ~cllas m<ns :recentes só tratã<! de pedrrpr~
o que absorveria ilm mUlto pouco tempo este saldo, :Vldenc~as pa;a as suas actuaes urgen!?la~, como se~a
que achei disponivel. '; o OfliClO daJllIlta da fazenda da provmci11. da Bahia

<t Pelo n. 3, conhecerá Vossa Magestafre Imperial: emda'ta de 23~de !1J:lho deste ann.o, em qae~ã~onta
-que~ sendo o recebimento total do emprestimo,; de só t~ dISPODlv~ emca1x9: ·~quantI~ .00

.
dOS dous gratuitos, da ~~IiP?-.o para a marinha.,. 3:711$862 rs.; os. da. ]U~ta daproVInCla d~_~~mto
.e lfus sequestros, de596:~rs., até o.dia '30 de Santo, notando o deficit annual,.-de 33:1'1.3S387 rs.
.J?Dh~, se tinha ~pendído~estesT'ecnrsosextraor-: ·a:'Não me é)l0ssivalapresentlrr tambem, como
dinanos a-somma -de 386:289$083 rs. . - , devera, ~ deSejara, a conta· de alguns recursos desta

« Pelo n. 4, s~rã presente a Vossa 'MageStadeIm-: provincia, não obstante a ter erigido, como ·sejão
perial ~ .segundo O orçamento das diversas' ·as diVid<iS .acti:vasprocedentes .de -ajustalnéIltQS das
entradaS, gt!.~e_.li~ .. p()deni~rar u.este se~]l<j9.· se-: contas das declInas. das casas ; ~o. imp~sto.. '~br~ as
-mestre de 1&:3, teremos <fe receIta o~arrado berancas. e. legados; -da admlmstraçao {io dizimo
tbesouro públiCosoaima de l:'i69:00QSOOO :tS. . i :o.oassucar. de alguns emprest.itnos, que lIelo 'the
. • 4 No .orçaaien.to da @speza ordinari<i do mesmo: sonro· se merão, e -de que .os prineipaes fO'ráo ~o
;§8gUIldo semestre~~. ~, achará Vossá Magestade nuneio arcebispo de Damieta,e ao conde de Amer
lmperial ~ app1íCaçâo. que sepre~ndefa,zer da:;o- "Vai, importantes em.1'S.4:0:000S000·poucemaís-ou
. bredita somma ~.entrada presUInlvel. menos.
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_ Cf Ignalmente nã~ posso por ora ap~esentara rela- dro~a época. da tl:0ssa regeneração politica, em que

çao dos bens naclOnaes, que tambem exigi, para mUlto co!1vem entar desgostos dissipar sustos. ata
constar sua qualidade, valor e quantidade: se es- lhar a rw.na.e mesmo a desesooracão dos credores
per~sse p~la, CODclu~ destes; trabalhos, ainda d~ thez0Ul'?, e desvi~ dos empregados, pensiona
IIlW~O meus se dem?~ esta mmha exposição, e nos e 5ervJ.dores publicos, a fome e a misena.
por lS~ delles prescindi. accrescendo a pouca in-
llaenCla. que l.a.es recursos poderáõ'ter no estado cc Longe porém de nós a indecisão, e o susto no
actual da fazenda publica. meio de tão grandes embaraços; ponhamos nossas

« Com menos razão se poderá estranhar a falta de vistas sobre o brilhante futuro, que aguarda este
noções claras, e circumstanciadas do estado da fa- nascente Imperio: confiemos na sabedoria das de
zenda, .publica de cada uma das provincias deste cisões da assembléa geral constituinte e legislativa

, lmpeno :. por .vezes se têm exirndo, e de milito sobre o estabelecimento da renda publica ordinaria
. _ O' com justa, e adequada proporção as despezas ordi
poucas ~m vmdo com a dareza, e individuação narias, que forem indispensaveis: e esperemos
ne~a, mer.ecendo entre as juntas de fazenda della o remedio, que julgar m9is etllcaz, e proprio
particular elOgIo ada província de Minas Geraes, ás actuaes circumstancias, se ,não merecer a sua
pelas tabellas que tem mandado,'\e em que sómente - õ
f;;Ita ~ ~nl1meração dos proprios nacionaes. Tenho approvaçao o .que voa prop r.
Ia eXIgIdo p.or ordens circulares, o que é relativo « Não me cansarei com a repeticão das doutrinas
aos bens naclonaes, e mandado expedir semelhan- dos autores de economia politica, de administração
~s. 0r?eus com f?rmnlarios de Ulbellas, feitas á e do credito publico: já não é licito duvidar, de
lInl~çaO das de !rImas Genes, para mais claro co- que se não devem, nem podem fazer despezas ex
nhecunenlo de todos os artigos de renda, e de des- traordinarias Com as rendas ordinarias: é f6ra de
peza de cada wna das provincias: e só para o questão, que só por meio de operacões de crF.dito,
iutUJ'? . s~, poderá apresentar o resultado de taes e por emprestimos é que convém o·ccorrer ás des
reqmSlçoes. pezas, que entrão na classe de extraordinarias,

« Por esta simples, e dara exposição conhecerá como sejão a do pagamento das dividas anterior
V. M. Imperial que me encarregou de um thesouro mente contrahidas; as que de necessidade se devão
empenhado até o fim de Junho dei corrente anno fazer para a defeza, e conservação do estado na
na grande somtlla de perto de trinta milhões, e presen)a de 'alguma guerra; para o melhoramento
meio da cruzados, perseguido diariamente pelos i1a agncultura, commercio, e navegacão; e para a
seus credores, que com justa razão solicitão seus instrucção publica. •
pagamentos, ,sem achar preparados rec\lrsOS Deixando de parte o pagamento da futura des
alguns extraordinarios, com que possa fazer face peza ordin~ria, para qual sem ~Q.vid~ se e.s~bele
ás despezas e:s:traordinarias, que indispensavel- ceráõ suíllclentes, e bem ent~ndldas lIDpoSlçoes, eu
mente se devem fazer, e subindo estas por 11m mo- vou indicar as operações de credito, que julgo in~
derado orcamento, apresentado no D. 6. á rs. dispensaveis, e da maIor urgencia nas actuaes cir
9OO:OOOS060 até o fim do corrente anuo de 1823. camstancias, em que nos acbamos: serão baldados

cc E' evidente, que das províncias deste imperio todos os esforços da assembléa geral constituinte
nada podemos esperar nas aetuaes cireumstancias, e legislativa, se não tiver quanto antes á sua dispo

-antes pelo contrario seremos obrigados a soccorrer sição meios e grandes meios. para com elies habi~
algumas dellas" Como já fica indicado, com mais de litar o chefe constitucional deste nascente imperio
rs. 280:000$000 anuualmente; e a Sllpprir as des- a firmar a nossa independencia, a defender-nos dos
pezas' dos seas deputados. nossos inimi"'os, .e a promover a instrucção, e fe~

«Não menos li evidente, que apezar da maior licidade pubflca, como fôr marcado,.e decretado
actividade na ar~ecadacão das rendas, e fiscalisacão pela nossa constituicão politica, e pelas leis regu
das despezas, não sómênte cresceu a divida pubIlca lamentares, e a<lmimstrativasdeste imperio. Estes
na decurso de l:JXl,anno do ministerio do meu an- meios nos são offerecidos por capitalistas inglezes,
tecessor perto dI! cinco rililhões de cruzados, mas sem os solicitarmos, como têm feito varias nações
foi necessario recorrer-se ao prodtlcto do empres-:. da Europa, e mesmo. da America: tal é a alt;a
timo, dos donal.i:Tos, contribuições para a marinha idéa que se·f6rma,dos recw:sos. e exuberantes n-

té d ab d d t -quezas deste BOVO lmperio, e o interesse que os
~ a~ , mesmo. as sequestras, sorven o-se es es mesmos estrangeir<>s tomão no e~tabelecimento da
recursos- quasi um milhão de cruzados. independencia brazileira. ~ela pr<>posta 0:: 13, que

cc lambem é claro a todas,a5 luzes. que, ainda recebi a 20 de ,J,l1.1ho, vera V. M. lmpeo/ll o ofie
'devendo-~eSllerar os maiSíelizes resultados do.sys- recimento de um'emprestimo da grande somma de
'tema de I1dmmistl"açâo, que a sabedoria da assem- j;, 2:500,000, e as condições exigidas para a sua
bléa geral ronstituinte e legislativa nade semdu- prompta re.~isação, podend.o logo que elle fôr ac
Tidaestabeleeer, não poderáõ jámais.osseus resul- ceito e deVIdamente sancClOnado pela assembléa
tados ser sufficientes· para, ,0 pagament;, de trinta geral' constituinte e legislativa, díspôr-se da s0!I!
milliOOsde cruza~o.s, _qU!!devemos ; e a?" fi.esmo ma de cem mil libras sterlinas por mez, q~e eqlU
~e~po "para .~' satisíaçao-aasdesp2Z6s ordrnanas-,e. vale a perto de um milhão de cruzados, e Isto por
indi~nsa:ves,e.p~ apaga:mentQ;~edespezas.ex:-:cinco mezes consecuti\'os, e ainda antes de estar
'traO'r~anas, pl:Opnas ,do: e:;tabelec~nto .de:um defuiitivamente arranjado lodo o systema deste~m
In.!peno~ ond~ 1udose,da:vGi;ett;ar:e:promovercoIn; prestimo I!a pr!iça. de Lon<!Tes, o. q1;le conclwdo,
-mao larga.e. generosa, .5e,~rm~/.~<pDUCO. ncará á diSPOSIçãO da naçao brazlleU'3. o resto de
-tempo fumar; ,a .,nossa ,mdePendencaa. 13 sermos· todo o emprestimo.
contados entre as nações daprr.meira ordem. . . _ .'

«Finalmente são fÓI'à,de dirrida as terriveis c<>n- « São tão claras as condlçoes, que Julgo'superflua
sequencias da falta de pagamentos em todo e qll:'Ü- qualquer expli~ação: não men.os -ft-daro, ~e l?o
1Juer .tempo,. t'l muito particularme:ntena melin· dendo a assembléa geral ronstltuinte e legISlatlve
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60,000 Para entrada do primeiro annona caixa
de resgate, entrada que annualmente se
deve repetir impreterivelmente, para
que accumulando-se semnre osinteres
ses de quatro por cent.o, no fim de trinta
annos se acbe nesta caixa a somma ne
cessaria. para se pagar o capital de :!!.
3:333,333 representado pelas 3"Polices
d:0 empr~timo nahypothese de·terem
SIdo vendidas a razào de 75 por cento,
para se poder obter ;J;. 2:500,000.

200,000 Para se pagar o interesse dos dons pri
meiros seis mczes.

J!. 2:240,000 Para. o serviço publico do Imperio do
BraZll.

;f, 2:500,000
« E' claro, que se :E, 416,666, oitava 'Parte de oE.

3:333,~, são neccssarias para a caixa de resgate,
a juro composto de quatro por cento, conter o ca
pital do emprestimo no fim de cincoenta e quatl"O
annos, segundo o luminoso, e até inculcado por
novo plano, do financeiro loão Brickwood, o mes
mo se conseguirã, segundo a minha lembrada altE'
raeão, entrando nesta caixá annuatmente J!, 60,000
a juro composto da 4: por cento no es?aço de trinta
annas, como mostra o calculo dos mteresses,.oll
juros compostos da segunda ordem, repetindo-se
annualmente a entrada do capital do primeito anno.
e accumulando-se .aos sllcessivos capitaes os seus
respectivos interesses, .

cc Tambem é claro, que no principio dosetimoanno
já conterá a caixa de resgate por esta minha refor
ma J!, 473,896, que excede a.e 416,666, uaico, e
primeiro fundo capital da mesma caixa, segundo o
plano de Brickwood.

« Não menos é evidente, que, conseguindo-se em
trinta annos o capital necessario para o total paga
mento das apolices do emprestimo, orçadas em :E,
3:383,333, como se conseguirá pela minha alteraçào
haverá muito maior credito, e concorreráõ mais
facilmente os mutuantes a comprar as apolices,
do que sendo necessario 54 annos para o seu paga
mento total, segundo o plano de Brickwood,

« Finalmente é facil de reconhecer-se, que, a ser
possivel conseguir-se, cOmo é provavel, a alteraçào
que proponho, visto que nada influe na essencia do
projecto arranjado por Brick:wood, re$UJ.tará para
o Imperio do Brazil uma vantagem de pouco mais
011 menos vinte o sete milhões de cruzados.

cc Não basta ~orém este grande recurso, que se nos
ofI'erece, para ilcarmOs habilitados a emprehender
tudo- quanto fôr necessarío á sustentação da nossa
independencia. e ao e~tabeleci~ento ~es~ ID?perio
com a dignidade proprza da ·naçao brazlle:u-a : Já .fica
demonstrado, .qual seja o nosso. actual empenho,
para cuja satisfação total 'não bastariaa;r~lisagào
deste emprestimo: resta..me portanto lDdicar os
meios de serem contemplados. os credores do- the
souro, deduzindo-se para~isso.a menor por~oque
fÔr possivel desteemprestlmo,afim de~~ livre, e
á, disposição daassembléa geral, constltumte e le-
-gislativa, UIDa'grande somma, .para Ihedar o ·des-

;f;. 2:~,09 tino. que achar conveniente. . ..•. .
. cc Não posso demu- de otrerecel.'-á consideração de

'(I MuitO :nos conviria, que este- artigo peidesse serVo M. l. em o n. 14 a copia da consulta. qt!e a
alterado pelo -seguinte modo : .. commissão do thezouro presidida pelo Exm. Cae-

ter á sua disposição a somma de "Vinte milhões de loE.
cruzados, para os empregar, como julgar mais con
veniente ã s~tentação da independencia do Brazil,
ao desenvolVlJ!1ento rapido de suas riquezas, e aC?
prompto cre5cunento deste Imperio. sómente tera
a cuidar na organisacão da nossa lei fundamental,
e nas leis regulamentares,· e administrativas; que
hão de sem duvida fazer ditosa a nação brazileira,
sendo certo que sem meios, e grandes meios, não
se póde jámais conseguir uma empreza grande, e
tão grande, como a da independencia de uma na
~o, e estabelecimento de um Imperio.

l:,
«"Longede nós o susto decontrahirmosemnenhos

sobre o que já nos opprime: salvemos a nossâ exis
tenda, firmemos a nossa independencia, levankl
mos sobre escala grande este nascente Imperio: a
posteridade nos abençoará colhendo os fructos de
nossos cuidados, e sacrificios: sina-nos de pharol
o procedimento dos Estados-Unidos da Ameríca,
que tudo sacrificarão, e que não tiverão duvida em
contrahir gra.....es empenhos, que ainda lhes pesão,
para firmar sua independencia: imitemos nesta
parte os actuaes nascentes governos da America, e
os velhos governos da Enropa, quando se tem
achado em posições criticas: não succumbamos,
por miseria e pobreza, no paiz do ouro e diamantes
no terreno que produz com incri,el abundancia os
mais preciosos generos de commercio. Aproveite
mos os recursos que se nos ofI'erecem, sem serem
solicitados, recursos que apparecem, como por
prodigio,. em um!l ~~_critica situa~~,. recursos que
sem dUVIda deCldIrao da nossa felicidade, e farão
desmaiar nossos inimigos. .

«Sendo esta a primeira, e mais essencial parte
das operações de credito, que ofI'ereço á considera
cão de V.M. Imperial, para que se digne sujeital-à
à deliberaçãO da assembléa geral constituinte e le
gislativa, a quem muito privativamente compete
um tal objecto, devo accrescentar, que, no caso de
ser approvada a proposta feita por.Carlos Oxenford,
convirá muito lfl;lo se. faça todo o possivel esforço
para se consegUlr uma pequená alteração, de que
nos póde provir U!Jl beneficio .nesta operação de
;f, 3:060,000, ou VInte e sete milhões de cruzados
com pouca düferença, seguindo-se um methodo dif
ierente do proposto no artigo 2<' das condicões, para
Q estabelecimento do fundo da caixa do l'êsgate.

«Com etreito, segundo o plano de JoãoBrickwood
financeiro muito. acreditado em Londres, adaptado
e {>roposto por Edouard Oxenford, e outros capi
talistas inglezes, as :f. 2:500,000 devem ser em
pregól.das do seguinte modo:

;E, 416,666 Oitava. parte, de ;E, 3:333,~ (somma
emapolices, que se deve vender para
se obter :f. 2:500,000 a l'azão de 75
por cento) para a formação do fundo
de resgate.

;S 200,000· Para 'se págar o. interesse dos dous
. primeiros .seis mezes.

. ::e 1:883,3* Para o seroco publico do Imperio do
.' ·'Brazíl." .
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~o Pinto de Miranda Montenegro, então ministro
e secretario de estado dos negocios da fazenda. fez
subir á presença de V. M. l. em data de 24 de Maio
de 1822, e que não baixou resol.ida, talvez pela
mudança do ministerio, e por serem outros os pIa
nos ~o seu successor: não devo perder tempo em
repetlr, o que nesta consulta se acha expendido:
ella encerra o melhodo, que devemos seguir com os
~re:iGLeS do thezouro, e tão SÓ::lc::te será necessa
rio classifical-<ls, para se saber quaes sejão as divi
das a satisfazer promptamente pelo producto do
emprestimo, e quaes as que serão pagas pela de
cima quinta parte em cada um mez com letras, e
bilhetes do thezouro na fórma indicada na mesma
consulta.

('( Sendo a di.ida publica até ao fim de Junho do
corrente anno de 12:156:145$951IS, se póde deUa de
duzir a somma de 7:395:013$418 rs. que se de.e ao
Banco do Brazil por supprimentos, que tem feito, e
pelo emprestimo contrahido pela carta regia de 6
de Outubro de 1796, vindo a ficar a quantia de
4:761:1321)533 rs.

cc Esta deducção tem lugar, pois que basta contem
plar taes credores com o pagamento exacto do juro,
que se fôr.vencendo, e com um por cento annual
mente para a lenta a:'1ortisação do capital.

('( Da quantia de4:761:132S533rs., se deve tambem
deduzir a somma de l:l55a05S566 rs. importancia
total dos juros já vencidos, e que se de.em ao banco
e aos capitalistas do emprestimo de 1796, .indo a
ficar a quantia de 3:606:0".265967 rs.

cc Está deducção se deve fazer, logo que com o pro
jactado emprestimo tenhamos meios de satisfazer
promptamente uma semelhante divida de juros, que
não admitte a operação lembrada na consulta.

« Não menos se devem deduzir da somma de
3:606:0268967 rs. a quantia de 207:588$000 rs., pro
cedida de ordenados, tensas, pensões, soldos, farda
mentos e outros artigos. que erigem prompto paga
mento e tambem a quantia de 65:369$802 rs. de
emprestimos, que tem condicõcs particulares, que se
devem cumprir, ficando "oor Consequencia reduzida a
3:333:068S1ô4rs. a dividi publica, que póde ser satis
feita em quinze prestacões mensaes com .letras e
bilhetes do thezouro nàforma do parecer da con-
sulta, a que m~ reporto.. .

«Desta classificacão sededuz, que othezouro neces
sita ser soccorrido·promptamente.com a quantia de
2:262:693S5ti7 rs., para poder realisar os pagamen
tos, de que tenho feito menção, e para as despezas
extraordinarias deste segundo semestre, deduzin
do-se esta quantia· do emprestimo projectado, fi-:
cando por consequencia á disposição da assembléa
geral constitninte e legislativa bem perto de qua
~rze milhões e meio para os applicar, como jul.gar
mais conveniente á nacão brazileira, tendo em VIsta
os scccorros. que se devem dar a algumas provincias
desLe Imperio,'e com especialidade á p~vincia da
Bahia. que tanto soffren em sua opulenCla, e esta
belecimentos agrarios com-a porfiada luta em que
se viu,·e não menos os preparos que :devemos faz~r
para resistirmos, como cump~e á nossa. h?n~a e di
gnidade, a quaesquer tentatIvas dos lDlIDIgOS da
independencia brameira. . . .

«Tenho expos.to fielment~ a V.M. ~' o·estado•.em
que .achei o thezouro publIco do Rio de .ranel~o,
e o que neUe se Sabe .do estado dafaze~dapublIca
das provincias deste, Imperio:. tenho Igualme~te
iIidicado a marcha, que me par~e.devemos. segmr,
para não sómente pagarmos a diVIda publIca, que

tanto nos opprime, e desacredita, mas para termos
meios considera.eis, com que se possa frustrar as
tentati.as de quaesquer inimigos da nossa indepen
dencia, e elevar com rapidez este Imperio ao grão
de fo:-ça, de respeite. e de .opulencia, de que é sns
ceptivel: digne-se V. M. L acceitar benignamente
este meu trabalho por ser feito com o unico fim de
ser util, quanto cabe em minhas forças, á nação
brazileira, qnl'! dl'_~p.jo ver independente, e no paci
fico gozo das felicidades, que de.e esperar de uma
constituição liberal, digna d'ella e de V. ~l. L seu
augusto chefe e defensor perpetuo.

" Resta-me finalmente ponderar, que nào ha tempo
a perder, quando se trata de prover O thezour~ na
cional de modo que se possão pôr em praLlca as
operações, que :;e julgarem nec.essar!as, muito prin
cipalmente na melindrosa sltuaçao em que nos
achamos: nào temamos contrahir empenhos, quando
se trata de salvar a natão brazileira, e firmar sua
independencia. •

([ A sabedoria da assembléa descubrirá meios, e
recursos MO sómente para as futuras despezas ordi
narias do Imperio, mas para a satisf~ção. do seu
actual empenho e das despezas extraordinanas, que
necessitamos fazer, quando lhe não agrade o que
proponho: a ella cumpre decretar. Rio de Janeiro.
26 de Setembro de 1823. - Manoel Jacin.tho oVo
gueira da Gama. '»

O SR. C.\R.'\~RO DE CAm>os: - Parece-me que
antes de tudo devem imprimir-se estes papeis para
que, distribnidos pelos Srs. deputados, se possa
tomar conhecimento da materia para votar sobre
elia, e como para se fazer a impressão se ~reci
são copias, se estas se tirarem na secrelana. da
assembléa levará isto muito tempo, e por lS~O

lembro que será convenienLe que se tirem no erano
onde ha muita gente, para mais promptamente s~
poder tratar deste assumpto. que a meu ver devera
ser remettido a uma commissão especial para dar o
seu parecer, que será depois discutido.

O SR. VERGUEIRO: - Tambem voto que se im
prima; mas quanto á commissão julgo desnecessa
ria uma nova, pois já temos a propria para taes
negocios, que é a de fazenda.

O SR. NOGUEIRA D.~ GA!U: - Eu concordo em
que não ha necessidade de nova commissão por
que temos a de fazenda; mas o qtl~ ~e paz:.ece
é que são poucos os seus membros, pOIS tem mUltos
trabalhos entre mãos, além deste que é ~a mai<;Jr
importancia; requeiro por isso que se nomeIem maIS
dous membros para ser composta de sete~

O SR. ÁR.ml'O VU:'iNA: - Tambem julgo que
deve imprimir-se o relatorio e mais papeis que_o
acompanhão, para_ <I1;le os Srs.. deputad~s pos~ao
meditar materia tão unportante; mas qUlzera 10
verter a ordem indicada, isto é, diz-s.e que se i~
prima e. vã. á co~~o,e eu. CUIdo que serIa
melhor Ir a commlssaoe depOIS com o parece~

imprimir-se, e distribuir-se pêlos Srs. deputados.
O SR. NOGm:nu. DA GAMA: - A cOmmissão é

composta de 5 membros, e ainda que sou eu ~um

delles, q;ue estou bem ao fact() doneg~cio, os q~a~
tro precISão ler. com vagar estes. papeIS, e me~
los em caSa ; ora não estando Impressos leva 1S.~
muito tempo, porque só' depois de um os examI
nar, os passa a outro; o que não acontece. send:o
impressos, pois todos ao mesmo tempo os exaIDI
não. Portanto parece-me que o. melhor é que se

8
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imPr!mão pri;neiro, _recommendando-se a maior! da. provincia; ~ntretanmé tambem- manifesto que
brendade na unpressao. I a independencla dos ditos goYl'i'Iladores d'armas
. O Sa. ..A..."llRADA. LClUDO:-Eu qnizera, Sr. pro- : têm-se chocado com a -opinião pnblica, e motivado
Slden~, que a commissão que fôr incumbida deste l ~esorden.:>' ~ desconfianças: tantó assim que naquel
negOClO, desse o seu parecer separado sobre cada! las pro~Clas, o!Jde os commandantes das armas
uma das.duas párt.es, em que eu considero dindida ! têm .mantIdo umão com as juntas .fie governo têm
a mal.eria; porque U!Ila é o relatario d~ estado da; se.,amdo melhor os negocios publicos mesmo agora,
fazenda, e a. outra consiste no modo de contrahir Id,? que .naquellas e~ que se tem qaerido apurar á
um. emprestimo; ora em objectos tão differentes· nsca a mdependenaa destas duas autoridades.
d~~o que S'; possa ~r _um bom pa..··ecer sem ?SI Com e1l'eito não parece justo que o chefe supremo
~Vldir; ~ e. a.exposlçao do mal, e OU~O? meto Ide uma PI?nncia, ~ue é o seu presidente, deixe de

e o remed!c:r, sao na :remade cousas ~Ul diversas, ter toda a mfluencIa nas fortalezas, fortificações, e
e que se acnao confundidas neste relatano. corpo de defesa dena comtanto que se não entre-

J ul,.,'"audo-se discutida a materia, propoz o Sr. melta nos detalhes, economia~ e disciplina. attri-
preSdente: buições proprias do commandante.

l.0 Se..o :elat?ri,? e documentos !- elie juntos Disse e.u que havia contradicção na lei, e de facto
~ devenao unpnmU" sem demora.-Venceu-se que elia se aescobre no artigo 28, onde se diz que o
SUD. governo da força armada é independente do presi-

2.0 Se de-eria remetter-se tudo á commissão dente e conselho, dizendo-se logo depois que o
de fazenda, allgmentando-se esta com dous mem- commandante das armas nào póde obrar~ gran
bros. - Venceu-se que sim; mas reservada a sua des casos sem accordo do preslden te, e até que este
nomeacão para quando voltasse o relatorio im- o póde suspender em caso de perigo; conseguinte
p~: mente nii.o_ é o commandante indep~dente! senão
_3.° Se. no thesouro publico se tirarião as co- por excep~es, n?S casos de menos .1D~uencla, e se

pIaS p~s para a. imprensa. visto haver alli mais o cO!Jtrano se dIZ, envolve contràd~~o. Port.anto•
abundanCla de ofliClaes. - Decidiu-se que sim. desejando ser C?hE;~nte com a opml~o publica, e
_4:.0. Se o parecer. que desse a commissão, seria com os meus prlnClplOs a~ ~ fim da lal, quero pro

dindIdo em duas partes: uma sobre a exposir.ão pôr uma emenda. que enno 11 mesa.
e ouu:a sobre as operações de credito.-Resoh:etHe
que SIm. « EJm!rnA.

O SR. SECRE'f.UUO uuo:{ deu conta da memoria 11 ProponlJo que, antes da sancção do decreto
do naturalista Feij6, apresentada pelo Sr. Ma- dos governos das proTincias, no al"tigo 28 onde se
rianno de Albuquerque, e cujo exame lhe rõra en- trata do governo da forca armada, se transponhAo
carregado.-Foi recebida com particular agrado. e as attribuiçõe5, de maneira que a dependencia, OI!
remettida á commissão d'agricultura. sujeição do commandnnte militar ao pl'e$idente da

Passou-se á ordem do dia, cujo lo objeeto era a. provincia fonoa a regra geral, e a independeneia se
sancção da lei dos governos provmciaes. classifique nas ~xcepções; sanando-se por este modo

O SR.- CAB.:\-mRO DA.- CUl'm.\: _ Como este pro- a contradicção de se chamar independeato o que f!
jecto tem muitas emendas. e alguns Srs. deputados sujeito na móI' parte, e evitando-se o choque da
não estiverão presentes á discussão, julgo conve- opinião pub~ea com a independencia dos governa
mente differir a sancção ao menos por tres dias, dores das armas. - O deputado. Jesé de Sou:::G
para se examinar, e decidir se não ha alguma coo- JleUo. 1Il . .

tradiccão, e se tudo está conforme ao vencido. Tres .41guns Srs. deputados mostrárão qne esta emen·
dias nlio são tão grande espaço que produza damno da não podia ter lagar, emqnanto se não decidisse
a demora; e eu acho toda: a cautela necessaria, do adiamento req:uerido Pelo: Sr.tarneiro da
~e esta lei vai _decidir da sorte das provin- Cunha, que rlevena ser rernettido á mesa por
elas. escripto para ser apoiado.

O Sa. SoUZA MELLO: - Sr. pÍ'esidente: eu me . O mesmo Sr. deputado Carneiro da Cunha mandou .
1eTlUlto para fabrem direccão opposta á em que ent.ão á mesa a seguinte proposta. .
acaba de faliar o nobre .depzitadoo Sr. Carneiro da ..« Propollho que se derÍlore a Sancção do pro
Cunha, que quer ainda algum espaÇ.O. á publicação jecto aos gove.-nos provisorios por tres dias, ficando
de umà, lei,que a meu vêr deve expedir-se quanto na mesa para que os Srs•. deputados, tanto os qu&
antes, salvo algum exame por muito pouco tempo. não assislirão á discussão como os outros, possão
_.Acha-sedetermmado por esta augusta assembléa examinar todas.as emen~.eartigos.Paça da as
que no actô da-~ncçãode ·qaalquer lei, que, ainda' sembléa, 6 de Outlibr~ de 1823. -Carneiro da
é.aeto !e~la.toPo, ~e t><?ssãi>fazer algumas emendas. Cun.7uJ.!t -Foi apoiado o adiamento.
qu&~ a.eP()ls dexidjgidos os aitigospelas .doutrinas; - ,O SR•. !bRUlfflO DE ALBUQllERQUE :-Eu-reqneiro
vencu~asseconhecei alguma contradicção mllnifesta: que'se estenda.().praso a oitodias-; as emendas na
ou absurdo; e tendo eu achado uma contradiccão verdade sãtl muitas, 1). os vencimento~ tambem ; por
~a ·le1·· d~s goveriió.s "das pro"riricias.. que acaba-de isso acho que- o praso- d~ tres -dias é muito curto
let-se. ,a:·tamal'eipor·base'para funda.mentar uma para-qne se' possa ~mmar tudo- com () -preciso
emenda, titia~nnaa~ tlfferecer.. .... :vagar. . _
~-;'W_.inariireStà~.qué 'désde-o_'priÍicipiO inStet seirtpre .. ',(). SR. -~UtS .DEREzE~E: - Levut<r-me
p~_~a~~e;~~da:.;~aj'os 'governos das. para opinar cÓÍitrll.·a'pr~po,sta do $r~_ Carn,eil'o !là
P~ClaS:;~qn.e c.om~ ~ ()prmoes-de. alguns &S. Cunha. ~tas m.eSD.1a!l r:azoe$,. é!;1'l.qllc ellese.fuudC)u.
~p~~;.~se .oppuserao á esta J#Orma; e iJU,e 'para a.. fa%er., R:equereu qUe ficasSe sobre tUDe5a
~~B.!lte:.Para;..que .os govern~ores :por tresma:;. o proJecto antê"sAe~ sanctio.na!'~ ·~ara.
clãs armas nao tlca;sem mdependeutes do preSIdente· que os senhores, .que não aSSIStIrão ás disclissoes,
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tenhão tempo de .êr e examina! para.po~r dar 01 2.° Se passaTa o projecto á 3.& discussão.-Yen
seu voto; mas esses senhores Dao apolarao a pro- ceu-se que sim.
posta, sendo aliás toda em favor seu; e que quer I Se!!t1iu-se a 3& 'd rd d di. -
ISto dizer? Que elles não orecisão dessa delOD!!3. e I __~.>__ , .' par~ a o em o a CfUe erao
que sabem já como hão de'.otar. Portanto ~ãoOt~Is<>5u~u<t:> leituraS.
lugar a proposta; e eu, Sr. presidente, quisera que O ~R. SEC~lO MACIEL DA COST.\ fez a 2& lei
desde já se desse destino a este projecto; ou seja tura do PI'?J~to de lei para serem isentos por dez
appromdo, ou regeitado. acabemos com isto. ann?s de .dlreitos d' entrada e sahida nas protincias

OS.. ro·---..o DA C· . E - - b' do unpeno os productos das fabricas de ferro ou de
_ • ~.,.,... ~UA..-:- u~ 5el. ~e . aja qnaesquer outros metaes ou mineraes' o qual tinha

~o mats fraca para con~ranar a mInha lDdica.- sido apresentado na sessão de ;) de Set'embro
~ do que a exposta pelo lllustre deputado, e ate, F . 1 . . .
se o não visse. julgaria incrivel que se levantasse . elta a eIt1J!'l, p~poz o Sr. presIdente se era
para a expender. Que impor.a que, os SIS. depu- obJecto de .deh~eI?çao. e resolrendo-~ qu~ era:
tado~ que não estiverão presentes ás discussões do mandou-se unPTuDlT, ~a entrar em .dlscussao.
projecto, não apoiassem a minha proposta? Que . O mesm? Sr. SecreLano fe%:l 2& leItura do pro
tem isso com a conveniencia ou inutilidade della? J~cto ~e lel.para regular os estudos das eseolas me
:E como sabe o illustre preopinante que o motivo dicO-ClnlTglcas, apresentado na sessão de 2 de Se
de a não apoiarem foi o de não jul"arem precisa temb:-o.
a demora 't Além disto, essa razão d: ausencia de feita a leitur~, propoz o Sr. presideme se era
alguns senhores depubdos nào foi a principal que obJecto de . deli~er.a~-ão. e decidindo-se que era,
me determinou; a maior, e que eu apontei, é a im- mandou-se ImprImIr, pam entrar em discussão.
portan?ia da matez:ia, e a mul~lllicidad.e de eme~d~ . O mesm.o Sr. Sccrel.<lrio fez a 2- leitura do pro
~ ve~C1!Dentos.poiS como o JUIZo.dos nom~DS naO e Jet:to de leI para a extincção do regimento do estrnn
inful1w,:lo menos o m~u entendi que dana haver ge:ros c~ado por decreto de 8 de Janeiro de 1823:
algum espaço para meditar sobre o assumplo. Se o cUJo proJecto fora apresentado na sessão de 17 de
nobre deputado tem os talentos de Salomão, creio Setembro.
que os mais senhores..os não tem: Po~tanto. a não Feita li. leitura, propm o Sr. presidente se era ob
lial'~r algum outro arl:\umento maLS solido, s~~leD_lo jccto de deliberação. e rcsoh'cndo-se que era man
a mmha pro~sta, poIS, o que llcabo de OUHr ano dou-se imprimir para entrnr em discussão.
merece attençao alguma. .

O S
U'. E h Passou-se aos pareceres de comDnssões.

R. A.~DRADA. .lJl.ACH,\DO: - u conven o em O ~ 1\1 1 d . - dI'
que se demore pelos tres dias, mas o praso de oito _ ~ft•• AIA cO,mo re lI~or 11 .commlssno . e e~-
que tamhem se propoz não é preciso. Sejão os tres ~çao leu os segumte~ sel5 .proJectos de le~, redl
dias, porque em verdade os senhores qae nào assis- ",I~OS em cons~~uencla. d~~ Indlr':ll;ôes dos l:)rs, ,Ro
tirão Ilão de ter duvidas, e é neeessado dar-Ihez dn~es de Ca~' li ho, e XII' ler de Carvalho ofl'erecldas
tempo para o exame; e mesmo os que assistirão na .essàl) de 6 de Agosto, .' .,
tambem desajarãõ poder certificar-se melhor dos a A. :lssemblé~ geral constItumto e legIslatIvll do
.encimentos. Este prazo me parece arrazoado, e ImperlO do !JrllZ1~ decreta:. . .
julgo conveniente se conceda. «.Art; L :\ vI!la da CachoeIra. da provlDcla .da

lul ou-se afinal disco.tida a materia, e proceden- B:ahia d ora e~ dUIDte se denommará - a h~rolca
do-se.gã -rotaeào decidio-se que ficasse oprojecto v!lla da Cachoelra-em t~temtlnho ~a nobre .Int~e
adiado por tias dias,·e sobre a mesa com wdas as pldez, co:n que seus habItantes derao ? J!flmeiro
suas emendas para ser examinado llDpuL~ .a restauraçào da mesma provIDCl8 e da

, .' • conslancla, com que li completarão.
.Os SR$'.J!tP~AbElS ÁLENCAAE,lh:r.-aIQUES ~E fu:- «-Art. 2.0 T~á por armas a esphera, com li le-

zt'KDE pedil'àO llcença para se retirarem por lOcom- geada-Ao hero~.
modadtls.· a Paço da assembléa. 16 de Setembro de 1823.-

Passou-se á 2t" l'ar~ da ord~m de:> dia, que era o ;o~é Antonio da Silva Ma.ia.-:-JojiAJ Ant~io R~
projeew sobre a·trea;çao de uDlversld?-des; ~ entrou d~gues de Can;alho.-::""Jos~ ~etXelra. da FO'1l.Seca
em discussão o artIgo 4°, que ficara adiado na l' asCO'lIcellos. -Estevao R~óetro de Re.:ende.»
sessão lU! 6 de ?eteIT1bro-, com: liemenda t!O Sr. Mon- .. cc A. assem~l~a.geralconstituinte e legislativa do
Wsuma' ofiereClda: B. aqe.ena. mesma sessao, e as dos Impenodo Brazil necreta :
Stt. :Mauj& Lima, e Pererra da Cunha, propostas «ArL r.o A. vma de S. Francisco da prorincia
anteriormente nas· sessêes .de Z7 e 28 de Agosto e da &iria terá de ora em diante o titulo dB-vaIerosa
6 de Setembro. viUa de S. F!ancisco-cOlDO .distinctivo, que <lssig-

() SR. Pm:sIDEN'TÊ, por n~ hayer<tnem pe~isse'a naIe; e recC2tde o nobre.esforço .~e seus moradC?res
paIaTrlt; propoz se"o artigo se Jul~ava sutliclente- na ~uta da mdependencla, e UDIao á causa do lm-
mente dise11t:id&......Veneeu-se que SIm.' petlo. .

.Se~'6·a'tti~ 5" eoncebido ~~testermo.s': as.;~~~:;:"l~~fl~~~rmasa esphera, e por ti~bre
~At~,~,~s:~.Magestade-o,I~~e~ad.or.esco1hera «Paco da assembléa, 17 de Setembro de 182S.~

~entre. osme~.um para:ser:nr~ente de. José Antonio da Silva Jlaia.4oão Antonio Rodri
vi~ieitor:. lt:., . _ •. . !JUes àe Car-ualho.-D. NUlI:o Euge'1tió ck·.Lcicio,

Como tambem não houvesse,quertl';soore. elie' fal- José Teixeira da,. Fonseca Vc;scr.m.cellos'.--EstlÍ'eão
~tf:prqlo7:p$r.,p'~den\e se .aassembléa.o dava Ribeiro de Re.:enàe.»
por.,àiScu.tido..~~q\1esun. . « A assemhléa geralconstitnirite e legislativa do
Própó!'.~n18isQ Sr. presidente-: Imperrod6 Brazil decreta:-- ...

. T."See~~I!OOdui-dil'á-21disctlSSão;.....Venceu-se « Ar~, -1-. o ,A viUa.de Santo .Afnaro t!a pro,incia .
qt1ê--si~. .,.. ... da BahIa sem denommada de hOjeemdlante a..:....be-
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nemerita .illa de Santo Amaro-servindo este ti
tulo de recordar aos vindouros o heroico brio, com
que seus habitantes conceberão o projecto de res
gatar a pronncia da sujeição, em que a ti.erão as
armas portuguezas, e a decidida influencia, com
que concorrerão para a sua expulsão.

« Art. 2.° Teci por armas a esphera com a le
genda-Ao merito.

« Paco da assembléa, 17 de Setembro de 1823.
José Antonio da Silva Maia.-loão Anl.onio Ro
drigues de Can;alho.-D. Nuno Eugenio de Locio e
Seilbit=.-José Teixeira da Fonseca Vasconcellos.
Estef:ão Ribeiro de Re:ende.»

« A assembléa geral constituinte e legislaliva do
Imperio do Brazil.

« Art. 1.0 A Yilla de Jaguaripe se denominará de
hoje em diante a - leal villa de Jaguaripe - em
recordacão da fidelidade; com que seus habitantes
se reuniIão ás demais villas. e cooperarão na causa
commum da independencia do imperio.

« Art. 2.° Terá por armas li. esphera com a le
genda-A' lealdade.

cc Paco da assembléa, 16 de Setembro de 1823.
José TCixeira da Ponseca 'Vasconcellos.-José An
tonio da SilT:aMaia.-Bernarào José da Gama.
João Antonio Rodrigues de Carvalho.-Este1Jão
Ribeiro de Re:ende. l)

et A assembléa geral constituinle e legislativa do
imperio decreta:»

et Art. 1.0 O general, cominandantes de corpos,
officiaes, officiacs inCeriores, e soldados do exercito
da Bahia, formado no Reconcavo, serão condecorados
L'Om uma medalha de honra, que assignale os dis
tinctos se:,viços, com que conseguirão expulsar as
tropas portuguezas.

cc Art. 2.0 As graduacões dos omciaes, o numero
dos combates, e o perigo das acções decidiráõ do
metal da medalha.
• et ArL. 3.0 O governo determinará o padrão desta
medalha, a legenda que lhe servirá de timbre, e a
cÔr da fita, de que deve pender. .

« Paço da assembléa, 17 de Setembro de 1823.
José Antonio da Silva Maia.-João Antonio Ro
drigues deCaf'fialho.-D. NunoEugenio de Locio.
José Teixeira da Fonseca Vasconcellos. - Este
vão Ribeiro de Re::ende. XI

« A assembléa ~eral constituinte, e legislativa
do imperio do Brazil decreta:

« Art. 1.0 Todas as viuvas dos valentes officiaes,
ofliciaes inferiores, e soldados da primeira. e s€'
gunda linha do exercito da Bahia, unido no Recon
cavo, que fallocerão no campo da batalha, pugnando
pela independencia do imperio, gozaráõ do soldo
de seus maridos, emquanto não passarem a segun
das nupcias.

« Art. 2.0 Se não tiverem ficado nuvas, e. exis
tirem filhos, perceberáõ estes os soldos de seus
pais;'os varões até a idade de 18 annos, e as filhas
aiépassarem ao estado de matrimonio.
_~Art. 3.° Fica para este fim ampliado o decreto

dolo de.1aneiro do presente anno. .
« Paço da assembléa, 17 de Setembro de 1823.

Josi-AfttoniodG Silua, Maia.-;;;;,João .Antonio Ro
drigues deCar'Valho.-D. Nuno.t:;ugenio de Locio.
losi.-X.ei:c..eira; da Fonseca VasC')nCeZlos.-Estwão

, Ribeiro de·R~. ::>

Propoz então o Sr..presidente se estes projeeros
se imprimião para entrarem na distribuicão dos
trabalhos. - Venceu-se quê sim •

O lIES!lO Sr. denutado leu tambem. nor narte da
commissão de legiSlação, o seguinte .• •

« PARECER

« Foi visto na commissão de legislacão o requeri
mento de Manoel José Pereira, serventuano do
omcio de meirinho do desembnrgo do paço. que
suppõe baver-se-Ihe faltado á justica em se lhe exigir
o pagamento dos novos direitos côrrespondentes ao
ordenado actual de 2OOSOOO, que tem o dito omeio,
apezar de ser elle obrigaào a entrar no thesouro
com a térc:.a parte, em razão de ser o mesmo omcio
um dos que tinhão por proprietarios subditos de
Portugd1; e requer por isso deliberação desta as
sembléa. A commissão é de parecer ~ue não me
rece deferimento, porque tem o supphcante meios
regulares, a que não mostra ter-se-Ihe obstado.

cc Paço da ~sembléa, 1 de Outubro de 1823.
Bernardo José da Gama.-José Antonio da Silva
Maia. - José Teixeira da Fonseca VasCôticllllos.
João Afltonio Rodrigues de Ca",aZho. - Eatet:ão
Ribet°ro de Re=ende. II

Não bouye quem (aliasse contra oUe, o roi appro
vado.

Leu igualmente o mesmo Sr. deputado por parte
da dita commissão o seguinLo projecto do lei sobro
n liberdade de imprensa.

« I'I\00ECTO DE LEI

a A asscmblé4 geral. constituinte, e legislatiVA
do Imperio do Brazil, decreta :

et 1. Nenhuns escriptos, de qualquer qualidade,
volume, ou denominac;ão, são Bugeltos li censura.
nem antes, nem depois de impressos.

« 2. E' porlanto livre a qualquer pessoa imprimir,
publicar, vender, e comprar os livros, e esCl'1ptos do
toda 11 qualidade sem responsabilidade alguma, Córa
dos casos declarados nesta lei.

« 3. Todo pescriptoimpressono Imperiodo Brazil
terá estampado o lugar, e anno da impressão, e o
non::e do impressor: quem imprimir, publicar. ou
vender algum escripto sem estes requisitos será
condemnado em ;;0$000 réis, e quem o comprar
perderá os exemplares que tivercomprado, e o duplo
do seu valor.

a 4. Quem falsificar algum dos requisitos men
cionados no artigo antecedente· será cendemnado
em 508000 réis. e quando pela falsificação attribuir
o impresso a pessoa existente neste Imperio ·se lhe
dobrará a pena.

a 5. Todo aqueUe. ~ue abusar da liberdade da
imprensa contra a religião catholica romana. ne
gando a verdade de todos, ou alguns dos seus dogmas
ou estabelecenlio, e defendendo dogmas falsos, ~rii

condemnado em um anno de Jl~ão,'e. lo0S rlhs;
e se o abu50consistir em blasp'hemar; ou zombêirde
Deus, dos seus santos, ou do culto religiosoappro
vado pela igrE'ja catholica terá a pena de seis mezes
de pnzão, o 5OSOOO réis.,· ." ,

« 6.0qÍle"abusarexcitando os povos-direetamente
á rebellião será condemnado emdezannos de degredo
para uma das provincias mais reniótas'eSOOSOOOréis
e se o·fizer por meios indirec~s,·fazendo-alleg~rias,
espalhando desconfianças, ou praticando outros
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semélhantes aetos, serã condemnado em metade da cas em, que h~uver relaçào, e nas outras o seu
sobredita pena. res~ec~vo oundor. E haverá tambem um promotor

ti: 7. Seo abuso consistir em atacar a fórma do da: JUStica em cada comarca, o qual deverá ser
governo representativo monarchic(l-constitucional, ~,<:hareI formado, em alguma das faculdades ju
adoptada pela nacão, será condemnado em cinco n~cas, ou escolhido d'entre os advogados de con
annos de degredo; e 6008000 réis. . celto nas comarcas, onde não houverem bachareis

« 8. Se se dirigir a infamar ou injuriar a as- formados.
sembléa nacional, ou o chefe do poder executivo, 21 E dserá condemnado em tres annos de degredo e ,,« d' em ca a legislatura serão eleitos ~ara
4OOS000 réis. JUlZes e, acto sessenta homens bons, escolhidos

pel!l~ eleltores, da mesma f6rma que fizerem a
8: 9. Se com o abuso provocar os povos á desobe- elell'~o dos de tad 'd

dieneia ás leis;! ou ás autoridades constituidas, r- , pu os:. e remettl a ao juiz de direitouma copla auLhentlca desta eleiçào, eUe fará
será condemoa o em dous annos de degredo e logo rec~her á uma uma, que se ha de guardar
2008000 réis. no archivo da camara da cabeca de comarca

« 10. Quem abusar da liberdade da impren- tantas cedulas, ~antos forem os eleitos, cujo~
sa .contra a moral chris?-, ou bons co~tumes, nomes s~ escreverao neUas, para se extrahirem as
oosÔ08~fs~mnado em 5e1S mezes de pnzão, o necessarlas nas occasiões de formar-se o conselho.

No mesmo acto, e pela mesma maneira se elegerá o
lt 11. O que abusar desta liberdade, imputando promotor.

factos criminosos a empregados publicos, em razão
do seu omeio, se os não provar, será condemnado U 22. O que houver de ser escolhido nara juiz de
em seis mezes de prizão, e na quantia de 2008000 facto, deverá ter as mesmas qualidades que
réis até l:000S000 réis, conforme a qualidade da se requerem para ser eleitor: e o eleito nas
ealumnia, emprego do calumniado, e posses do trez primeiras legislaturas não poderá escusar-se
calumniador. a p~texto algum; além de notorio impedimento

u 12. 50 o abuso fôr contra pessoas particulares, ph
y
a s23lCO. Ernquanto - t' I I . - Iou o t d - d m' . nao Iver ugar li e ell;ao pe a

. c n ra emprega os, mas nao em razão o o CIO, maneira sobredita, se fará na camara da cabe~ de
Imputllndo-Ihos crimes, por que deverião ser pro-
cessados, ou vicias e defeitos, que os fllriào desprc- CO~ln~ca á p~ur~lidade de votos, sob a presi encia
siveis, e odiosos, será condemnado om tres mezes de do ~Ulz de <:brelto ; convocando-se para esse fim o
prilào, e na quantia do OOSOOO róis até 4005000, malOT' numero de cidadãos que fôr possivel de toda
~o~f~rme li qualidade das pessoas, ainda quo o a comarca.
lnJunanto lia proponha a provar o quo afirma. U 24. A denuncia do abuso da liberdade de

11 13. Se o abuso conSIstir em 8lmples injurias, imprensa, em algum dos casos dos arts. 5 até 10
que directll, ou indircctllmonw tenhão por fim de- inclusive, será feita pelo promotor, ou por qualquer
primir o credito do qualquer pessoa, será condem- cidadão perante o juiz de direito de qualquer co
nado em 508000 réis. marca, segundo o caso que occorrer, ficando preventa

U 14. Em qUll.lquer dos casos dos Lres artigos no primeiro juiso, onde fôr dada: nos outros casos
antecedentes haverá a indemnisação do damno, o dos arts. 11, o seguintes s6 poderá ser dada pelos
~eparaçiío da injuria, que pela lei competir, se os offendidos.
JUIZes declararem ter lugar. « 25. O juiz de direito no caso do art. 6 inqui-

« 15. Se os réos não tiverem possibilidades para r:irá summaria!Dente tres testemunhas, logo que
pagar as condemnaÇôes pecuniarias serão estas tiver a denuncla, e conhecendo quem seja o réo
commutadas em prizao, cont.ando-se um dia por cada mandará proceder ~ prisão deUe, e a sequestro dos
2SOOO réis, nos casos dos arts. S, 4, 5, lO, 11, 12, exemplares denunclados, em qualquer mão, em que
1~, e em degredo contando-se um anno por cada se acliem.
4008000 réis. . « .26. Tomada a ~en~ncia, passará o juiz de

_ U 16. Pelo abuso, em qualquer destes casos, direlto 11 eleger o pnmelro conselho de juizes de
será responsavel o autor, ou traductor; quando ou facto, concorrendo para esse fim á casa da camaJ:a
não constar quem estes sejão, ou constando, se ve- com o escrivão respectivo, promotor, e denun
rificar que residem f6ra do Impcrio, cahirá a res- cian;e, se o houver; fará extrahir da urna, por um
ponsabilidade sobre o impressor; e pelos abusos memno, nove das cedulas, de que faUa o art. 21
commettidosnosescriptosimpressosempaizesestran- as quaes indicaráõ as pessoas de que se ha d~
geiros responderáõ os que os publicarem, ou vende- compÔr o dito conselho, e mandará de tudo lavrar
rem neste Imperio. _ ;termo em lirro p~vativamentedesignado, para isso,

cc 17.-DepOls de proferida a sentença condemna- e }lor eUe rubrlcado, e fazer a publicação por
toria, incorrerãõ nas mesmas penas os que continua- edltaes.
rem a vender,oll propagar os escriptos abusivos, « Z7. Immediatamente o mesmo juiz de direit(}
por qualquer dos modos acima referidos. convocará os eleitos para comparecerem na casa da

« 18. Havendo reineidencia em algum dos casos, camara, em dia marcado; e castigará os que faltarem
verificada a ideritídade, multiplicar-se-hão as penas com a pena de 208000 réis pela primeira vez, de
pelo numero das reincidencias. 5OS000 réis pela segunda, e de 100$000 réis pela
,u 19. A qualificacão destes delictos pertence aos terc~ira; perdendo além disto o direito activo e

conselhosdejliizes de facto, que para este fim se.. p~SlVo .da !lleiç~o aqueUe que fôr achado nesta ter
hão ,decrear nas comarcas, havendo em cada uma cerra relDCldenCla.
deUas um conselho de Dove vogaes, e outro' de « 28. Reunido o conselho, deferirá o juiz de
doze. __. _ _ . . . direito o juramento dos santos evangelhos a todos-
- « 20. ~~ fo~a?-<;aro processo e Julgado, ha-: os vogaes; ~ li portas abertas lhes entregará o objecto

verã um J1!lZ de direlto, que será o corregedor do da denuncla, que deve estar competentemente-
crime na COrte, os ouvidores do crime nas comar- autuado. .

9
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« 29. Os TOgaes se reco1lPJáõ a outra casa, em dade da imprensa?.(} accusa.do .é. criminoso deste:

<J.Ue SÓS, e a portas fechadas. conferenciem enLre delicto 'f (e nos casos dos arts. n, 12,;. e 13,) tem,
Sldebaixo da presidencia. do· primeiro na orde~ ~u~r: a indemnisação dodamno, e repara~.da
da eleicão; e o resultado desta conferenCIa.. IDJtma?
será escnpto POt: um deIles nos propri~s au~: . G. 40• .Refuando-se os àoze-:vogaes para outra-casa;;
declarandG se ounpresso contém, ou nao lD!?liVO a portas fechadas,. conferirãõ entre si sobre cada,
de formar-se processo pelo a~u~ denunciado, um dos quesitos na fórma do, art. 29; e com as
segundo o que assentarem á mmona absoluta de declaracões escriptas por um, e por todos assigna-.
votos~ das, tornaráõ perante o juiz de direito, a quem. 0,

« 30. ~parada assim a de~o, voltar~õ os pres~dente as entregarã, depois de.as .ter lido:.
-.ogaes á pruneira casa, e o que semo de presldente publicamente. . . . .
a lerã publicamente, em presenca do juiz de. «41. Se a decisão {ôr negativa, o juiz de direito
direito. • proferirá sentença de absolvição do réo; ordenará,

« 31. No caso de ser a declaração negativa, o a sua soltura. e a relaxação do sequestro dos exem-c.

juiz de direito profe~â a sentença, em que j.ulgue pl~s, condemnado nas custas o accusador, se fór
sem etreito a denuncta, ordene a soltura do reo, se particular. . .' '. _ .. .
estiver preso, e o levanlamento do sequestro dos « 42. Se fôr aflirmatlva a decLSaO, o mesmo,
exemplares, condemnan~oodenunciante n1lscustas, juiz, por sentença,. app~icará a pena correspo~-'
quando seja pessoa partIcular. dente, e condemnará oreo.nas custas, e reparaçao

cc 32. Se a declaração porém fÔr afilrmativa, o do damno, se houver declaração de ter lugar,
mesmo juiz por sua sent~nça, declarará ter lu- ordena~do a suppressão de toô.os os exemplares
gar a accusação: orde~a o seques~~ em todos denunCiados.
os exemplares denunclados,.e a prIsao. do réo, « 43. Se a decisão fôr de que o impresso contém
no caso do art. 6~ <JuaD~~ Jã ~lto esteJa preso abuso, mas que o accusado não Ó' criminoso. o
em virtude da preVla dlhgencla ordenada no juiz de direito ordenará na sentença· s6mente a
art. 25. . _ Isuppressão dos exemplares, absolvido o accusado, e

cc 33. Dada a sentença segmr-sl.l"'bll li. accu~~o, pagas as custas pelo accllsildor, se fô!' particular.
que dev.e~~ em to~os os casos, ser mtentada no JUlZO Em qualquer dos casos a sentença será sempre
do domlciho do reo. . . .. publicadl1 no mesmo acto.·

li: 31. Apresentado o proceSl!0 ao JUIZ de dlr81to, a 44. Em qualquer. destes actos, que, segundo
()u pelo accusador, a guem sera entreg:ue nos CA!lOS o estabelecido nos arLIgos antecedentes, devem ser
dos arts. 11, 12, e l;:s, ou pelo correiO, remettldo publicas, nenhuma pessoa assisti:'á com armas de
omciosament.e nos casos dos arts. 5, ~, ?, 8, ~, e qualquer qualidade sob pena do ser preza, como
10, flcaJ?do semPt:e o tras!ado no prlmelrO J.U1ZO, em fragrante, e processada na !6rma das leis.
mandara logo notificar o reo, p~ que por .~l, ou a 45. Terá lugar o recurso 'para os tribunaes or
seu proeuralior, compareça no dla da reunlllO do dinarios dos respectivos distnctos nos dous unicas
segundo conselho.. _ casos de nullidade do processo da declaração dos

a. 35. E~ta noliflcaçao .será acompan~ada d~ juize; de facto, por falta de a!~m dos rep1isitos
copta. do hbeno accusatono, e rol. das teste'"3íu desta lei, ou do JUiz de direito não ter appl1cado a
nhS.s ;. e entre eUa e o comp~cl~enl0:Nme a- pena correspondente; e nestes casos, havendo re
rã pelo. menos o esp~ç.o de °dIto dIas. o caso forma das sestenças, poderá ser o juiz de direito
de revelia se nomeara um a voga o por parte condemnado nas custas.
do reo. . . . . « 46. Ficão revogadas todas as leis, alvarás, de-·

!C 36. No dia ~prazado, concorrendo o JUlZrtade eretos portarias e reSoluções' que de qualquer fór-,
direito com os eleitos na casa da camara, a po s. , b- . . •dto· ,
_I. f á' trahir da uma doze cedulas dos que ma se opponao ao presente ecre . .
4Uertas, ar ex h - tr d a: Paco da assembléa, 2 de Outubro de 1823.
hão de form~~· segundo consel o,. na~:n an o José Antonio da. Silva Me,ia.-Bernardo .José ela
neneos~.~Ja tiverem formado o pnm

té
2OeIrO, e nes~ Gama.-Estepão Ribeiro de .Re:::ende.- José Tei-

acto poderao os accusados
1
recusar a , e o accu xeira If,a Fonseca VasconceZlos..-João Antonio Ro-

sador ou accusadores até O. d • de G lho .
fi. :fi. Reunidos os vogaes, as~ . apurad?s,; eNgues .arva.p '.. .' ,

reStado- lpor -en~s .juramento, o JU1Z de. d!-reltO . O S1\; CAll.NElR~··ll~ CAMPOS ,-oC1)Il1O ~IO queC ao réo as perguntas neCE'ssarias; e findo o.mter- alIlda .p~o .está resolnda a urgencla do proJecto. eu
rogatorio, ordênarã aoesc.."i:vão, qu~ lêa tanto a a.requelro.. ... . .. '_ . ~ . ..
accasação~eomo;a defesa, que o réo tiver apresen- O SR.. MAIA :.-A c.om~~lls~ao .redigIo opr?Jec~
tado, e'mai&~do processo; ~end? o ~esmo em 'consequencla de lndicaçoes approvadas.;mas
ja!Znma ~cta exposição para mtelligenCla· d/?s da urgencla nãose~aton: . _._ _
·l~:~fae~"da.s partes, e das test:em~~as, a.cuJa ,proposta·a urgenc\B. fOI aYOlada; .e· nao havendo
m~.s~'d~lo~o J'ro~~r, prmClplando pelas quem íalIasse co:ntra eUa:, f 01 ~pprovada. .
,~.ar~.,-,c.:.,.:.... : . .. '0 SR. CA~O DA. CUNBA.':~ P~cia-meque
,:.;38.~;rau~-_~,.~do;. c~ o ea=~d~ seria conveniente que- a.a·ssembléa dJ.Spensa~ a,

~~'!lO':!ne:mm ....vw .co;l --:. ... '. <:> _ segund1i leitura, p()r~e, se. gasta mUlto .t~mpo: e·
~ ...~ asp1~, . ass~ como ~o_ nada. se utilisa em QUVJl' de novo ·tant9s: artlgo~,d~
~~nte,Weras8U~'~~~~~, e .. ~ cuj~'dout$a.I;l~Ó ·póde, faz.,et:.se. ídé,a al~ma, :Pe1~;
.. ~., ,._, .'-.:..~. ..:. .fàrá ... .de direito' ~rtll=oca relaça~.~ ,elle.s têm entr.e 51 ,e. de- qu~

~:~~~~J~: 'prov~,.:e não se ·~juiza sem Memorado examN~~ .AAN dini.'t.
. ",~'. ..:& do por - O: SR. ÂtiDllADA·· ,iCHAlX>,:,.- ~o :F'-'e a _ -
deifaetO'~~esJes~,:: t~e o que.propõe ,?; noõ~e:dept1tado,:pQJ:íIUe o ~-
- contémtalâbuso ded.iher- gimento dev.e cum~.,se á;,r;1.Sca. . ..,' "i'
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.o SR. PREsmENTE declarou que havia executar-seI «VOTO DO SR.llIBEIB.O DE BEZE.'mE

ogUG o re~ento ordenava; e fez--se a segunda ti: Sou de parecer c "d dto-'
leItura. .".! OllSl~ o quan seja sen-

. - _ " "_ Slvel a esta assemblea a ausenCla tão dilataàa e para
~poz-se entao se ara object? d,e. d~hberaça() e tãô remoto lugar, de um.nobre deputado o Sr, Ân

decIdiu-s~ que _era, mandou-se unprunIr para en- drada e Silva, cujas luzes muito êonvém aproveitar'
trarem discussão. . ... neste aUoousto ,!6ClDto, DO momento em que se trata

O SR. SECl\E'IABIO M.&.ClEL DA. CosTA leu o pare- de formar a leI fundamental do imperio e julgando·
cer da commissão de legislação sobre o· requeri- qu~ a mu;dança de ares para qualquer ~utro ponto
mento de João. '!On~'(es ~~e Pereira. ~ ontros maIS proDInO a esta capItal, serãbastante para o
credores. do fallecldo·lose Teuerra Mello, adiado na pÔr ao alca~ce de poder concorrer com os seus vas-·
sessão de 12 de Setembro! . ... tos conhecImentos para o edificio social que orá

(Fallárão contra o parecer alguns Srs. deputados, anhela toda a naçãooraziliense; que nes~ confor-
mas não se entendeu o tachigrapho Silva.) . midade se lhe conceda a licenca quê pede, pelo tem-

Julgada a materia discutida e posto o parecer á po que lhe fôr preciso, combinada por este modo a
votação, não foi approvado. necessidade que allega, c~m o serviço pessoal que

O SR. A.'\"D~A MAcRAno pedio então a palavra p6de faz~r ~ causa da patna, a qu~I deve esperar 40
para offerecer· uma emenda afim de dar destino ao seu patrlotls!o0 a sua concurrenCla nesta assemblea
requerimento. . em t~d~s os mtervallos que o estado da sua saude o

O Sa. PRESIDENTE declarou que fechada a dis- pe;;Up
1thr

•da b é
cussão não tinha lugar. salvo se a assembléa deci- ~ço. ~ssem 1 a, 24 de Setembro de 1823.-
disse que fosse admittida e que para isso a consul- Estevao Ribetro de Re::enàe.»
tava.-ReSolveu-se que a propuzesse. « VOTO DO S1\. ANDRADA MACHADO

·0 Sa: Am>RADA: MACHADO mandou então ã mesa "« Com~ individuo deputado e cingindo-me ao re-
a·seguinte emenda:. glmento mterno, vendo que á vista do numero de

Cl Que se diga que as leis não inhibem a conces- Srs. deputados actuaes, não p6de soffrer o serviço
são da prorogacão pedida e que na conformidade com a ausencia de um s6 e que mesmo neste caso
das ditas leis é "da attribuição do governo o conce- se não p6de ne/{ar liccnl.:.4 para tratar-so qualque~
del-a, verificados os requisitos.- Andrada. Macha- Sr. deputado, alnda com o especioso pretexto da
do.»-Foi apoiada. falta que faz a sua ~resença, sou de parecer que se

Depoisae algum debate, foi posta á votação e ap- d:eve conceder ao ::sr. deputado Andrada e Silvll. li.
provada. hr.ença que pede, se~ restringir-se á residcncia, a

O SR. CA:RNEmo D& CA.MPOS :_Entre os pareceres qual deve ser a que mms convenha ao estado morboso
adiados,ha um da commissão de constituição sobre do dito .Sr. deputado; esperando porém, a assembléa
a eleição dos deJ.lu~dos ~o :Estado Cisplatino. que o dito Sr. deputado acuda ás sessões, logo que

Aquella proVIneta reconheceu a nossa causa e cessar o seu encommodo e até não mude de resi-
d 1 "d o im' - é'ust Ih dencia, senão no caso de precisão. . .

ec arou-se um a a ~eno; e nao J o que e ([. Paca da assembléa, 24 de Setembro de 1823.-
demos a entender que nao apreciamos a sua coníe- . •
deração e que por ISSO não cuidamos. da eleição dos Antonio Carlos. Ribeiro de Andrada. 3fachado e
seus deputados. Silva.»

Parece-me pois urgente este negocio e requeiro ([ VOTO DO SR. NOGUEIRA. DA GAMA
que seja o pnmeiro .parecer que se discuta. pois « Sou de parecer, que pedindo como pediu, á

"pela.SUl!. materia entendo que deve preferir a qual- esta: a.ssembléa o Sr. Andrada e Silva licenca por
quer outro, ainda que mais antigo seja. tres mezes para tratar da sua saude DoS ares

Tendo-se decidido <JUe assim ~e.fizesse e lido o P:ltrios, não convém conceder-se uma tal licença,
referido]larecer, qUe tID.b~ sido- apresentado na ses- Já pela falta que p6de fazer um dellutado de tantas
são de 23 de Setembro, fOi approvado. luzes, no tempo em que se eslá dIscutindo o pro-

O SR. RmErRO DE REzENDE pediu a palavra para jecto de constituição deste impedo, já pelo :exem
ler por parte.da commissão de poderes um parecer pIo para outras semelhantes, pretenções, havendo
sobre o requerimento do Sr. Andrada e Silva, que nesta assembléa muitas pessoas conhecidamente
Jl;edira licenca de treS ·mezes para ir a S. Paulo tra- doentes e v~letudinarias, ausentes do seu paiz na
tar !ia sua sãude, sopre cuja pretenção já dera outro tal, que aSSIm mesmo comparec6ll1· neste recinto:
Pc1l'l3ceF na sessão de 17 de Setembro. em todos os dias que lhes permitte o estado da sua:

saude.
«PARECER cc Paço da assembléa, ~ de, Setembro de .1823.-:

_« A comInissãp .. de .'~~eres .tendo de dar o seu ManoeL Jacintho Nogueira da. Gama.» ,
parecer ,sppre o reqilenmen~ do Sr. deputado José O SR. M."DRADA MACHADo':-Têmsidopresentes
Boriüaciode :Andrada e Silva, que pede tres mezes á esta assembléa, os ditrerentes votos .dos ,membros
d~ licença parªDQS ares patrios se res~elecerdos da commissão de poderes; e eu direi alguma cousa
encommodos que so1fre. na sua sande, nao ,podendo sob!6 o~ do,us. oppostos á pretenção do$r~ .Andrarla
reunir:âq~$".votl:ls J.lar(i formar o dito parecer por e Silva. ,.. . ....
discordarem entreSl cada um do~ t~smembros da Em primeiro lugar vejo que o regimeritodiz' qUe
co~q~··. ~~ 4,au~ta. alisembléa, os:vows em ~ando qualquer Sr. deputad{l pedir licença para
sep~r~do para á vista delles resolver segundo. fôr n~cTh.~Pd~e~r". P9r.• !lJgum ~ ~m'p.qc nª:a.§S~léa,
malsJusto. .:, .. :. ..; .. " .. es e e ema. como fôr Justo, sem prejuizo do

- <t Paço daa:ssemh1éa~ 24: de' Setembro de ,1823.~ servico; ora có!Ii()" põde sotrrér osemé'Õ:'Com'ã falta
Estevão Bibefcro.--'4t-'Rezen-de.-AntO'fl,io Cartas Ri- deuá.J"deplltado!, .. ',:.' . _. ; ._-'
b~~ó 'di' A~!'Ma~·1fac7úJ;do. e· St~a.-=Ma'l}oeJ. Jfi- . .O ,ser:vi~ sópóde padecer ~do é gr~d~ ()Ilu~.
Clntho NogUetrd:da Gama. » mero de'liceo~ e para.preve~e~ mal se:~•.
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beleceu aquella prondencia; mas actualmente. sen
do nós tantos, nenhuma influencia pôde ter a falta
de um deputado;

Posto. isto, como se ha de negarlicença a qUem
a~e ~péU-ase curar'! Seria estrondoso allegar-se
mOles~a, pedir .0 tempo necessarin para o~ dos
:remedios convementes e não se conceder a licenca 1

Igilalmente é admiravel, a prohibição da mudailça
de um lugar Para outro, quando o doente a neces
sita; isto creio que ainda não lembrou nem nos es
tados do Grão-Senhor!

Para corar este arbitrio indica-se como causa a
falta que ha de fazer o nobre deputado e elogião-se
as suas luzes; eu respeito muito os seus talentos,
mas é dar-lhe demasiado apreço n'um congresso,
onde ha tantos membros illustrados; é verdadeira
mente um insulto, uma injuria feita a esta assem
bléa.

O outro Sr. deputado, que tambem votou contra
alicença, ainda se exprime com mais singulari
dade; traz por motivo o perigo do exemplo. Mas
que quer dizer neste caso o receio de dar exemplo
para semelhantes pretenções ?

Por ventura o deputado, quando estiver doente,
não ha de pedir licença qara so curar ?

Isto, Sr. presidente, só dá a ontender quo o
Sr. Andrada e Silva pt-'do licença sem estar doonle.

Eu estou bem persuadido que o nobro deputado,
que assim se explica, não rórma semellulnte idéa.
mas as suas palavras dão-n'o a entender. Se nesta
assembléa se duvida da existoncia da molestia, exi
ja-se attestação de medico; mas então pratique-se
o mesmo com todos os que pedirem licenças; o Ca
ça-se o que o regimento não requer; porque ene
diz s6mente que não ~ssando o impeâimento do
tres dias, basta participal-o por um recado; quo
sendo por mais tempo deve dirl~r-se por escripto a
participacão para ser presente a assembléa; o quo
pedindo ucenca á assembléa, esta resolverá li vista
aos motivos áa precisão do serviço; porem em ne
nhum caso.falla de taes certidões de medicas: quiz
que se acreditasse na nQssa palavra e com etreito
não ha outro remedio, nem em parte alguma se paz
jámais duvida em semelhantes circumstancias.

Não quer; porém, um dos nobres membros da
commissão que o doente mude de ares indo para
tão longe, porque está persuadido que os proximos
á cidade lhe bão de fazer os mesmos ef1'eitos que os
patrios; eu creio que esta questão s6 deve decidil-a
um professor e portanto mande-se ver por um o
nobre ,deputado e saiba-se assim se póde trata.'"-se
nesta 'terra, ou se lhe são precisos os ares do seu
paiz natal: faça-se esta injuria ao Sr. Andrada e
Silva, que ·eu creio que a não merece. (O tachigra
pbo declarou que pelo sussurro das galerias não
~e.()livir o resto da falla.)

Declarou-se . adiado o parecer por haver mais
quem íallasse contra elle.
, O 'SR. J?usroENTE assignou para a ordem do dia

oprojecto de' constituição.
-teVantoü.~ea sessão ás 2 horas da tarde.-Mi

!}'Uel Calmon du Pin e Almeida, secretario.
>"_ ••• E • •

• o,":' Se'pio ea'f de Oaiubro de ~8~

.,:,.:".:~CI.\riÔ SR.,~O'DB~1lADA
Reuiúdos os. Srs. deputadosi:: 10 horas da
~ íé;-5e"ae'J:1amada ea -~e presentes
m;'lalíandoeomcausa osSrs. Rodrigues Venoso,

Pereira da Cunha, A..ral..'jo Golldim, Lopes Gama,
Qn-alho e Mello, Nogueira da Gama, Ribeiro de
Rezende, Montesuma, -Andrada e Silva, Alencar
Carneiro deCampos, Cavalcantide Lacerda. D. Nan~
e Sohreira. , ' '
. O SR. PREsmE!m:, declarou aberta a sessão, e

lida 8. acta. da antecedente foi ápprovada com uma
pequena emenda.

O SR. SEeRE'1'ARIO MACJEL DA CoSTA. disse qlle re
cebera partici~ções de molestia dos Srs. Lopes
Gama e Araujo Gõndim.-Ficou a assembléa intei
rada.

Igualmente declarou ter reel'bido outra do Sr
Alencar, pedindo licença por 25 ou30 dias para cui
dar da suasaude.

O SR. ANDRADA. MACfW)() :-Eu não sei se será
p'reciso que o illustre deputado, que faz este reque
nmento, ajunte certidão de algum medico, pois me
parece que se quiz exigir este documento de outro
Sr. deputado, I;UO ~dio uma igual licença, que ainda
está para decidir. Eu estou bem certo que elIe está
relllmente doentOl, mas não é justo que haja uma lei
para uns c outra parA outros: ou so ha de estar sem
pre pola nossa palavra, ou nunca: fazendo-se justi
ça igual, não mo opponho á licença niío s6 para o
tl;'mpo quo pode, mllll'parn todo aquollo de quo pre
cisar.

O Sn. Pl\E.'iIDE~TE propoz cntào .0 dov"rill apre
sentar certidão du medico qUAlquer Sr. deputado,
quo pedisse licenç'1 por motivo do molcstia.

PondorArào alguns Srl!. deputados quo nunca hou
ver4 semelhAnte duvidA na nssombléa, o quo o regi
mento não exigia tIles certidões parn la conce~o de
licen\:,as.

O Sn. PIlESIDEln'E :-Pois bom ; deixando a minha
primeira perl;untA, proponho ngorn. So a assem
blóll concedo a licença pedida pelo Sr. Alencar 't
Venceu-so que sim.

O UES!IlO Sn. SECRETARIO declarou ter recebido
uma felicitação, dirigidn li llssembléa. do sargento
m6r, commandante o omciae! do batalhão de CIl~a
dores da la linha, da provincia das Alagoas.-Foi
recebida com particular ngrado.

Deu tambem parto de uma representação da ca
mara da viUa de &e~ndy, da comllrea daRia das
Mortes na província do Minas, em que pedia /l crea
ção do uma universidade naquollD. provincia.-Foi
remetti.da á commissão do instrucção publica.
, Leu Igualmente os seguintes ameios dos minis
tros de estado dos negocias do imperio e fazenda ~

a TIlm. e Exm. Sr.-Havendo a camara da cidade
da Bahia dirigido á augusta presença de S. M. o
Imperador o ameio de 17 de Setembro proximo pas
sado, incluindo uma c6pia da acta da eleição do um
deputado pela mesma cidade para li assembléa ge
ral constituinte e legislativa deste imperio, emcum
primento do que por portaria de 7 de Agosto se or
denou ao governo provisorio da mesma provincial
em virtude do omcio do antecessor de V. Ex., de <>
do dito mez: o mesmo augusto Senhor me ordena
que remetta a y. Ex. o referido omeio, para que se
sirva leval-o ao conhecimento da mesma augusta
assembléa•

«Deus 8!Jarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, eIIl 6 de Outubro de 182S.-:-José Jop.guim
Carneiro de Campos.~Sr. 10&0 Severianno Maciel
da Costa. »-Foi remettido. á· commissão de po-
deres. "
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li: IDm. eEDn. Sr. - Tendo ~i~lá.o Paes '~-1 O SR. W.lL~O pedio a paIana, e fazendo algu_

lnento, membro do go~~o pron.-~no ~ pronncra mas ob~a~ sobre o relataria do mini..<:tro da.
das Alagoas, e Laurentino .A.ntomo Pereua de~- fazenda lido na sessão antecedente, e :no~&:l de
valho, secretario ào mesmo go~o, x:epresentaC1o e:tageradas alo"'UInas expressões, requereu que Q

él: S. M. o Imperador contra as arbltranedad~~- mesmo ministro o retocasse antes de imprimir-se.
ticadas por~~ d?s se~ colle~ para satisfuçao O SR. PREsIDE:\"TE disse que, para não alterar a
de seus capnchos e lnten~~_~~clllares. ~e~ne- ordem .dos trabalhos, fizesse Q Dobre deputado o se:1
~do estas. em actos <:!e ~v.cu\üo. '" oppressao, pe- requerunento ~r meio de uma indicacão na hora
diodo por ISSO a d~sao. de seus cargos: .e ~a- propria. Con~lo nisso o Sr. Carneiro••
vendo o go~erno pronsono da mesma provmCla. P . . ".
pelo seu omcio de 28 de Maio do corrente anno, assou-se a ordem d~ dia, e entro~ e.m. mscussao
mencionado algumas particularidades, que illustrão o § ?" do art. 6° do proJect? de ~n..<:titUlçaO,que na
este objecto, entre outras, a que já se tem proriden- sessao de 4 de Olltubx;o ficara adiado, ~m as emen-
ciado: o mesmo augustO senhor me ordena que das dos.S:S' Andrada Ma<:had~e Carne:ro. .
remetta a V. Ex., para serem presentes na assem- (Fallarao os Srs. A.rauJO Lima, Mala e. Almelda
bléa~ constituinte e legislati~a deste imperio, eAlbuquerque, masnao se entendeu o tachlgrapho.)
as reieridas repre..<:entacões e omeio; ~isto que, por O SR. VERGt:ElRO mandou á mesa a emenda se
serem aqueJles membros constituidos por e!eição guinte:
~pular, pertence á. m_esma augusta assembIea de- a As pessoas nascidas f6ra do imperio de pai que
liberar sobre a demlSsao que pretendem. . perdeu a qualidade de cidadão brazileiro, tendo

Cl Deus guarde a V. Ex. Palaeio do Rio de Ja- maioridade e domicilio no imperio.-'Fergueiro. li

neiro, em 6 de Outubro de 1823.-José Joagu~m Foi apoiada.
Carneiro de Ca~pos.-S!,. João Se~~ri~nno MaCl~I Não havendo mais quem pedisse a palaua, e jul
li: ~osta.ll-Fol reruettido á comml:õsao de constl- gando-se por isso discutida a materia, propoz o
twçao. Sr. presidente se o p3ragrapho passan sal~a a ro-

a rum. e Exm. Sr.-De ordem de S. l\1:lgest.ade o dacçào.-Venceu-se que sim.
Imperador, remetto a Y. Ex. para ser presente li as- Seguio-se então a proposta das emendas de re
sembIéa geral constituinte e legisI3ti'.·a do imperio dacção, eju1lf'lndo-se prejudicada a do Sr. Andrada
do Brllzil, o omcio incluso de 10 de S~te~bro pro- Macnado,. f01 approva~a a do Sr. Vergueiro pam.
ximo passado, ~m q.ue o govern.:> pr\?VlSOflO do. pro- se~ a~tendida na redacçao do pJ.l'agrapho pela com
vineia do Espmto-Santo, em cumprimento das or- mlssao.
dens que lhe forão expedidas pela secretaria de es- Feito isto, ponderou o Sr. presidente que haven
tado 'dos negocios do imperio, por portaria de 11 de do o Sr. Carneiro otrerecido um additamento de
Julho passado, in (orma sobre o estado actual dos materia differente da do paragrapho que se vencera,
estabelecimentos litterarios daquella proyincia. cumpria saber se a assembléa..queria tratar já deIla,

« Deus (;!tarde a Y. Ex. Palacio do Rio de Ja- ou reserva-la para outra occaslao.
neiro em 6 do Outubro de 1823.-José Joa:r;.im Foi interrompida esta proposta, porque algum~
Carn~iro de Campos.-~r. João Se-yetj.anno. Maciel Srs. ~eputa~os pedirão a palavra, e. entre elles o
da Cosl.a. li-Foi remettido á commlssao de mstruc- Sr. 'ergueIro, que otrereceu o additamento se-
~o publica. guinte :

« Illm. e Exm. Sr.-Em conformidade do omeio a Deua de ser cidadão:
que Y. Ex. de ordem da assembléa geral consti- aLo O que se naturalisar em paiz estrangeiro.
tuinte e legislativa deste imperio, me dirigio em a 2.0 O que sem licença do governo aceitar em-
data de Z7 de Setembro ultimo, para o fazer presente prego, pensão, ou condecoração de qualquer gover
11 S M. o Imperadol: Mandou o mesmo augusto no estrangeiro.
Senhor, que se exped!sse portaria á j!1~ta direcloria a 3.0 O que l?or senten.ça fô~ pri~ado desta qua-
da officina typographlca para ser aUDhado. o com- lidade.-Vergttetro. »-FOl apOIado.
positor dos Diarios da mesma .assemb~ea, tanto O SR. ALMEIDA. E ALBUQUERQUE otrereceu tarn
neste traba~ho, como na prompta ~~ressal? de sua~ bem outro additamento concebido nes~s termos :
actas ~ medida, que. (ossem remettl as.á dita typo «(Salva a redacção.) § 3.o Os filhos de mãi nascida
~ll.phia, o que etrectlvamente se cumpr~o em 30 do no :Brazil e pai estrangeiro nascidos em paiz estraD
mdlca.do mez: e. respon~endo aquella .J~nta a .este geiro, que tiverem preenchido .o~ requIsitos erigi
negOCIO em OmCIO do 1 do corrente ..ete1'!llino

d
u dos no paragrapho antecedente.-Almeida e Albu-

S M O Imperador que eu passasse as maos e F" d
y' E; o dito omeio para ser prasente a mesma as- querque.»- 01 apOla o'. .
se'mbléa o zeloso modo, porque a junta se propõe O SR. ARAU.JO LIMA :.-Sr. preslde.nte, es~s addi-
executar as ordens que recebera ao dito respeito. tamentos contêm materIa nova, e crelo qu.e nmguen:

d Y E P 4 de Outubro vem preparado para elIa, ao menos etl nao o estou>
Cf Deus guar e a '. x. aro' e~ e portanto parece-me que o melhor será imprimi-

de 1823.-Ma.~el JaC'flt~o 1\ oguetra. da GaF:n<t·- rem-se para depois entrarem em discussão.
S J -o Sever'anno Maclel da Costa. »- leou a '" . .

r. oa . .• . O SR. MAIA. :-:-0 que e preclso saber pnmeIIo e
assembléa Intelrada. . se assembléa entende que elles têm ou não lugar

O SR. PRESIDENTE declaro~ ter recebld~ um!i re- agora; isto, que V. Ex. já quiz propôr, é o que real
presentação do cidadão Ro~rlgo Jos~ de Flgue~re~o mente se deve determmar para se proceder em
Moreira, expondo .alguns Inc0l!ve~entes preJudl- ordem.
ciaes ao commerClO das p!'OVlDclas. de S. Pedro, O SR. PRESIDEl\"TE propoz :
Mi as-Geraes e Rio de JaneIIo, e rUInOSOS para as· .,

nd brcas -Foi remettida ás commissões de 1.° Se era aquelle o lugar proprlo l?ara a matena:
.ren as pt; le faze'nda dos additamentos.-Venceu-se que SUD.commerclO· .. lO
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2... Se c)S addiwn---..n~ del"erião imptilÍlir-~ de:straido com dixer-se que essa. não foi a intenc3.<1
~ depois entrarem em dL~ssà.ocomo lembrira da. eommissão. Conheço as luzes del1a..~
o Sr••mujo Lima.-Yeneeu-se que Dio. mn~eonh~seusmembros;estQueertoque~ada

O &t. CuL'U:B.o :-Eu qu.izera. se me é licito. ~o P~Jecto foI po...-=ro ao acaso. mas COt'!:lO stnee!"'J.
eurrie~o meu additamento Da. segunda parte; ti'reIao eue por esta ~~léa. fica sendo obra sua,;,
um eDe<93JlO ao escre~o. e estimaria qne me fusse lemos ead~ nm o direito de fazerm~n~ reparos
permittido () emenda-lo. ~ o~~~que.~eIlasse de~oinf~ outras

Decidi fizesse c:orreceào e Inandoll-a mtenÇOeS, que D,!-O seJ<lO um arde!lte desejO ~e h--
o-se qa.~la. " zermos obra pedeita que com glona nossa, ~ fazer

nos termos segmn es: •.. 3 felicidade do Impelio.
« 2... ~or seIlten,Ç3. que coI;lden1!1e a morte Cl'ru. O metb.odo que me tenfl<) preseripto é prodU%ir

-Fra~ C~tro. lt-FOI apoIada. . como objecção aquillo mesmo, que me-embara~u
O SR. PRESlDE.'rrE decl:ll'OU que entran em dis- procurando entender o tem. Trata-se neste titiüo

cussào a emend3. addicion31 do Sr. A.lmeida e .-\1- de enume~os direitos, "que a constituicão afiança
buqueroue. aos cidadãos bruileiros, e Tem ã·frentede outros a

Depois de algum debate julgando-se a z:n~teria -liberdade pessoaL-Antes de passar ávante di."'ei
discutida. poz-se ã ..-otaç.io o paragrapho addicronal, que não sou da opimãodos que pensão que sem este
e foi approvado. cabecalho de direitos e deTereS do cidadão nào ha

Passou-se aos additamentos ~br:e os modos de constituiçào politica: 10 porque uma constituição
~rder os ~itos de cidadão braz!leU'O. e leu-se o politica presup~ esses- ~itos, 2" porque nào é
~ 1° do addibmento do Sr. Carneiro. uma tal declaraçao, por malS fas~ que eIlaseja,

O Sn. AR.\'CJO I.n1.\ : - Eu requeiro o adiamento que ha de segurar esses direitos, ~sto que isso de
deslll. materia, é doutrina de muita importanciat e pe'D:de, além de,ou~ ~tlsasatrriliares o,u,secun
de\"e ser bem pensada. Eu confcs.--o que não tenno danas. da boa dlStribulÇàO dos poderes politlCOS, de
talento para tratar della de repente. e poder "otar boas ~rantias ~~c.. 3" porque n~~ casa be~ com
sem previo eXOlwe certamente o não farei. um cod!go ~oli~co essa exposlça.? doutr~n~ e

O SIt. PRESID&nE propoz o adiamento. e sendo dogma~ca, -1 p'0rque essa en~m~ll~~ de direItos
"poiado e discutido, foi approvado, ficando reser- der:tanda definIções, e eUas filO dificl1imas em m~
,""da a discussão para a sessão do dia 10. tena, tal. e n~~e pelago .tem naufragado os maIS

Passou-se ao capo 2", e leu-se a epigraphe que a~l~dos polltlCOS, qUlle::l os da .llsse~bl~.con
d' _ dos direitos indiciduaes dos bra:;ileiros.- sU,t~nte em Fran~, ~omo mostra0 as JudICiOsas

1% • Criticas que se publicarao contra essa pomposa de-
O S~. ANDIU,?~ ~1ACB"'DO: - Para lrlt;l0s cohe- claração de direitos.

rent~s e ~eces:;arlo s:ccrescental" nesta ~pr;graphe li. Mas emllm é obra do tempo e da moda, quasi
palavra C\dadao.s. pOIS se v~nce~ no ?ap. 1 ~ q~e em todas as constituições publicadas na Europ<l trazem
I~gar de, se .dlze: ao a~g? 0)0, sao bra::tlrir~ se disso mais ou menos, não assim a de Ca.dix. cujos
dicesse 800~ bra;deiros; eu proponho Isto lc"'isladores farão em outras causas liberaes com
unicamente para a boa ordem. de'kasído excesso, mas neste ponto muito judiciosos.

O SR. ARAUJO LIMA: -O que me parece, Sr. pro- Não repro'·arei todanll que um po,'o que se con
sidcnte, c qt;e de nenhuma epigrapne de.eria trn- stitue de novo, depois de escarment.ldo das arbitra.
tar-se nesta 1· discussão, pOl'\Iue os '·encímentos ridades do des~otismo. apresente no fronlespicio
sobre ellas p6dem embaraçar a redllcção nova que se do seu novo codlgo esses direitos absolutos, que eUe
ba de fazer do projecto, pois talvez convenha. clas- <I,.uer que sejão respeit.ldos, assim como outros que
sificar algumas das materias de diverso modo, e suo secundarios e auxiliares para conservação dos
para isto se facilitar é preciso que deixemos de primeiros. Passe pois muito embora essa dec!lI.
parte as epigraphes. Talvez a assembléa concorde ração. Vamos aos direitos aqui enumerados. O l° é
com este meu modo de pensar. designado pelas palavras-liberdade pessoal.-A

O Sa. PitESlDE:'>--rE consultou a assembiéa e de- primeira ~.bs€l'!ação 9U8 se ofi"erece logo é que
cidio-se que se· não debatessem as epigrap'hes na melhor tenao felt~ os illutres ~dn.?tor~, se em vez
1Z discussão de pararem nesta SImples enunClacao. tivessem logo

:. . '70 § 10 b'd definido, ou descripto essa liber~ade pessoal, digo
Leu-~ então o artigo e eonce I os nestes descripto, porque em sciencias moraes havenao

termos. . ,_ muitas cousas a comprehender n'uma definição, e
tl: Art. 7.0 A; const~tw.çao,~!1te a todos os bra- muitas al'liminar della, é quasi impossivel dar de

zil:eiros osse~tesdjreltos mdiVlduaes, com as ex- finiçóes perfeitas.
phcaçôes : modíficaçoes annexas. Digo que teria sido mais util ter dado essa defi-

« I. A liberdade pessoal. nicão, ou descripcão, porque podendo as palavras
O SR. MACIEL DA. COSTA.: - Sr. presidente, teria -·liberdade pessoãI - ter aecessões mais ou menós

sido muito conveniente que a assembléa encarre- amplas, era necessario fixar com clareza no espirito
-gasse a cada um dos senhores, que trabalharão no dos povos, que pela maior parte não têm instrucção
projeeto de constituicão, de fazerem no principio de uma idéa clara do que e1les devem entender por
oe8da capituio ou título seu· relatorio. expondo ° Sua liberdade pessoal, afim de poderem defende-18.;
plano que conceberão, e o nexo e li!!ação dos prin- trazendo-a sempre na memona, assim contra os
cipios que estabelecerão, isto é. caâa um naquella ataques de seus concidadãos como das autoridades.
pane de trabalho que.lhe-coube em sorte. Com isso guandoellas passarem de tutelares a oppressoras~
poupar-se-hia muita discussão inutil, e ganhar-se- Verdade é que DOS artigos 8",90,100 11°, e J.2o,;se
ma. muito tempo, o qual nos não sobra; e sem isso propoeai hipotheses em que essa liberdade se ve
~ .Wdos ,ás·~s e.áS .apalpadelas. rastreando ritica, sustentando o § ao, a liberdade ,que tem)) cio:
eomdífiCu1dadeasintéri~dosillustres redaétores, dadão de dispÔr de seus braços; os 9", lO"~ 11-,

, e muitas veies depois- dê' longa discuSsão está tudo propondo as garantias dessa liberdade contra1lri..;
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sões arbitrarias, e () 12'> tratando da liberdade de ,oque é facil, e nãohavia. mais a faZer do que ajuntar
locomocào. isto é. de poder o eida~o transpo~ essas cireumstancias espalhadas nos cinco paragra
se pará. onde quiser, mas nem por lSSO me parece nhos subsequentes. e abrevial-as; e nem havia ne
menos indispensavel a defi.n~cà.o ou descripção do êessidade de 'descre'\"er mais nada do que essa ti
que de'\"el11os entender por liberdade pessõâl : 1.0 berdade pessoal de que se trata, e o illustre preo
Porque a constituicão de-ve dar um typo, ou padrão, pinante não respondeu aos motivos porque eu disse
digamos assim, com que possamos comparar e con- que essa: d~pçào era necessaria. E ~enl mandou
frón.tar os factoS.ou acçoes gne trat.armcs de ~- a C?lnInlssao ad<?ptar esse melhodo ? Nao podia elIa
ete1'lSar de of[enSlvas dessa liberdade! 2.0 Para fa- mUlto bem eXP!icar os casos, e~ que essa liberdade
cilital: aos que t..-abalha..>-em nos~ a desen- pessoal se verifica. sem todana fazer essa euume
Toluç.1o e applicaçào dás providencias; ~.o Para não ração de direitos por simples enunciados geraes,
ficar duvida. ao leitor se estes casos especificados promettendo fazer dellese:cepçôes ou modificações,
nos ditos artigos sào tIuidos aqui para exemJ>los. sem nos ter dado tambem a ldéa geral. sobre que
ou se a liberdade só nelles se verifica; 4.0 Fmal- recaem essas modificações ou excepções !
mente para Jacilitar aoS povos o decorarem, e tra- :lias diz o illustre preopinante que o simples enun·
:terem impressa namemotia, a idéa da su3liberdade. ciado de liberdade pessoal é claro: é cIãro ? Para
como trazem as '\"erdades do cathecismo christão. nós, mas não para O commum dos leitores.
Co~ uma: boa explicação do qu~ se deve entender O mesmo senho~ i~ 3;qui dis..~, e com razão, que

por lilierd.adepesSoal, ~]:,ez se escusassem esses esta mesma constltulçaO contInha cousas que a
cinco artigos de desenvolvimento, ~ com is..."O ga- commis..~o.era fo~àa a mencionar, visto o estado
nbariamos ,alguma cousa. porque enta\"amos essas de .pouca lDStruCçaO do po.o em geral. Ora eu
disposições verdllden:amente I!gularrentares, .q~e creiO qut: se perpuntarmos a muita ~ente bo~ em
têm seu lugar propno ~os codlgOs.. e vamos dmu- que cons~te a libordade pessoal. na~ o dlráõ.
nuindo o numero de artigos do proJecto. que sobem Quanto a ordem que proPU%, de se rcunu-em os ar
a duzentos e setenta e tantos, e fazem uma con- tigos relativos á liberdado pessoal. logo depois do
sLituic.io gigante. enunciado geral, que o dito senhor lambem acha

Tirãva porem toda a difficuldade a adopç.ão de desnecessario: digo o mesmo quo disse qlUlndo (aUei
outro melnodo. que em não enumerar esses direitos da primeira vez, é dcsnl'ccssario para nós mas não
pelos simples enunciados, e tratar delles em artigo para ocommum dos leitores, c D.ccrcsccnlo que para
<le desenvolvimento. como fazem muitas consli- nós mesmos nüo está esse molhodo, adoptado pela
tuições, ..... g. dizer a cons~tui~o, afian~..a os~ illustre commissã~, nem c1~ro ~em regullU', como
guintes direitos: lo nenhum cldadão deve ser obrl- demanda um codlgo constlluC10nal, ond.' a pre
gado a grestaçóes pessoaes elc. etc., e assim Ilor cisão, clareu, o ordem sào qualidades eSSenCll1es.
diante. No caso de não convir uisso a assemblea, Fico portanto na minha opinião.
entao propo,n~o~e ao e~unciado-li~erdade pes- O SR. MAtA mandou li mesa a emenda seguinte.
sf?al- se slS'ao Jil os arhgos 8" e segumLes que lhe Proponho que se dhl sómente :
dttem respet.to, porque o molhodo adoptado de pOr . o . ,
de um lado todos os enunciados, e do outro todas . <; A hberdade •. e segurança ,pessoal. ~ a mYlola
as modifica~es misturadas, faz sua confusão. não bilidade de proprlednde.-Mata 11.- FOI regeltada.
a quem é lOstruido. I?I1S de certo ao commum d,o O SR.. DIAS tambem offereceu a seguinte :
povo. que não póde deixar de parar, .~~ndo dep~)\s « A liberdade pessoal que a lei marear.-Diasll.
0.0 artigo 16. ~_ que se declara a rehgl~o ca~ohca - Foi regeitada.
romana a re~~ao do estado,- ler o artI,go I!,.que O S1\. FRANÇA: _ Eu reputo desnecess.1ria a enu-
tra~ .?-a aboliçaode corpo~ço~s d~ OmeIOS. }UIZ~S, meracão, que no artigo 7 0 vem (eita dos direitos
escrlvaes. e mes~res, matena tão dlsparatada e dif- <J.1!e pela constituição se háo de guardar aos bra:
ferente d~ do artigo prec~dente. . iileiros. A posição dessa summa teria talvez Ílmo-

(Fallarao os Srs.~la e Ferrelra França. mas cente lugar em uma obra didactiv8 ; mas em uma
naàa: se. entendeu do que escreveu o tachigrapho constituição não se faz ella necessaria na redacção.
POSSidODlO ). . e por outra parte bem póde ser prejudicial, p0!"JUe

O S1\. ANDRADA .M~c!JA,:>o. ~efendendoo a~t~go, se póde d'ahi-cóncluir que s6mente esses direItos
disse que li commlssa~ nao quu:er8 dar defimçoes, individuaes hão de ser os guardados, e não outros
porque reconhecia a dlmeuldad~-~e as darexac~s, muitos, que todavia não é nossa intenção excluir.
que no caso presente era a de~Dlçao desne~essarla, Demais disso seno contexto dos artigos~· se
porque toda a pessoa entendia o que era~!lberdade seguem se trata da mesma identica doutrina em hy
pessoal, e que todas as vezes qne s~ de~plao causas potheses, das quaes se pretendem fazer" outros
Cie si claras, ordinariamente se escureClao em lugar tantos artigos constitticionaes, escusado é estarmos
de se illuminarem, e .lI1!-e finalmeI!te agora era o a debater separadamente a materia em lhese.
simples enunciado dos dtreIt?s garantldos.,~osquaes Conclúo portanto, que seria melhor evitarmos 'a
d~pois em .lu~res deterI?ma~os se f:mao as de- summadesses diteitos segundo vêm positivamen~
Vidas exphcacoes e modlficaçoe~..(~ o que em enumerados. A dd!erenca 'entre o homem nattiral e
summa se pôaeunicamente colllglr ao que escre- homem social, ou a differença de IibeMaàedé'um
veu o tachigrapho )" ., e ~tro; ea somma dasrestricçóés'que poI'direito,se

O Sa MACIEL DA COSTA: - Sr. presidente. o n:. impol!m o mesmo. homem emconvencão com Os
lustre p"reopinante allega que.as definiçõe~ s~o de outros', ho~ens,~~cuja socie~adepérte?eii. O que
summa diffieuldade,e que por 1~0 a commls~o de -e'!I1lpre pOIS sab~r-se ess,encllilinente;e o lJ!le en~
proposito fugia dellas; mas que naO ha neceSSIdade na~'p6de fa~er 'cl,:Umen,te:que tUd.OO ,mars é.,!li~
(le definir, ou descrever essa liberdade, porq~e8s relto. que ,md~tl.~~am~nte lhe.deve Ser)5ar<1Jlüdo
~ousas ide si claras não precisão de serem defimdas. -por 'lma constitUlçaohvre, .porque está' na com:
. Não pedi difinições, eu m~smo de~larei a.qu~si preherisão da c~litlSula'geral•.comque pri~itiv~
impossibilidade de'as dar perfeitas, pedi descnpçao, mente se assoCIOU comas mlUs Mmens, cUJos, di-
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rotos herdamos, e rep..-esentàmos. Eu mando ál tado aetual do Bra%il, é preciso lI.~·'nt3."aos po
m~ uma emenda sappressin, que econeebidancs lOS l~ li. priDcipio estas garantlas ~~ mesmo
segtuntes :ermos : genen~ente conee!ridast depois i:rem<Js fue:1do
- «Proponho que se supprimao arl. 7".. e que prin- ~~~ necessanas, o que, como jã dis..<:e, n~o
cipie a àoatrina ào capo _pelo art.. 8'> que diz-IQ~ li. regra geral.
nenhum brazileiro será obrigado e.tc.- O deputado.. Nest.es termos en 'roto rontra o adiamen\(); pa~
F~».-Não foi apoiada. d~~ o paragrapho, visto que ~~o C?S on-

Julgou-se afinaI discutida a materia. e pondo-se tros:.e quanao ~egarmos a<>;:s arts.. 14 e 1." diremos
a votos, passousem alteracã.o. o mais que conner que se diga.

Leu-se o & 2" que diz: - O &to COST.l.. ACt:UIl,:-Sr. presidente, eu tam-
.'03. • bem me ?pponho ao adiamento ~roposlO pelo illus-

« ll. O JUIZO por Jurados.» :t- tre ~pmante o Sr. Lis~ nao só pelas rati)es
O .SIl•. A.'m~ !lA.OW)():- (Nao se entendeu o ~!:pendi~as, mas principalmente porque huendo

tachigrapho.) Já. pa$SaQO tal qual se aclia o n..'incipio deste art. ';0
Não havendo quem mais falIasse, julgou-se dis- e os seus dous nllm~ anteriÕres; nada ha tão na

cutida a materia e posto o paragrapho á 'fotação foi ~ <:om~. o eontinU3.Ne na -enumeração dos di-
appro>ado. reltos Uldi~ld~aesque a constituição garante a to-

Leu-se o § 3<': d.<!5 os brazileuos; porque aqui meramente se enun-
. . . , CJao em these estes mesmos direitos, que depois

li: ill. A liberdade religiosa. » são melhor e!:plicados cada um delIes enl seus res-
O SR. ANDiUD& M.\C!UDO :-Temos neste para- pecti'fos artigos que se seguem.

grapho outro di:reiro individual, a libe..~ade reli- Accresce que estando já vencido o numero ao do
~osa. isto é! a liberdade de adorar cada um o Ente art. 5°. que considez:a como cidadãos br.lzileiros os
~~p~mo pela fórma que me1ho~ lhe parece. Es~ es~~geuos na~uralisados, qualquer que seja a sua
direito é tão sagrado, que ~u creo que ,nem d(\~na relig111o, é por 1SSO neeessano que pas...:e este nu
entrar no catalogo dos direitos garantidos. ~rque mero, ora em questão, tal qual está, como passarào
a relação da ereatura com o creador está fóra do al- os .anteriores. porque depois no art. 14 se dirá.
ca.nce politieo. '. • • e.n~o atê onde se estende estli mCSn:la liberdade re-

Quando os homens se llJUDtárao e por con,'enÇao bgIosa.
stcrificarão uma porção da sua liberda~e para.c0!l- E' isto o que me parece mais methodico e mais
senar li. out.ra. seguramente não cederao do dlretto regular. e o que me faz votar contra o \al adia
de adorar a Deus do modo que lhes pAreCesse me- menta.
lhor"para se sugei!Brem á fór~a que lhes fosse de- O SR. PusIDENTE propoz á votação o adiamento
termmada: porém lá que a socredade chegou li p.ssa e foi rejeitado
desgraça, uma vez que até se tem us~do o do- '_
minio do pensamento. é preciso com cwdado esta- , O SR. ,BISPO CA;PELL.\o-IlÓR mostrou que nen.hum
belecer este direito. Por 1SS0 a commissão declarou mconvenlente haVIa ;m COnsen-llf o § 3". depolS de
a sua antia, para evitar o absurdo de se obrigar t.erem ~do o 1 . e _20, •porq~e !> con~derava
o .:.ida~ a praticar o contrario do que lhe dicta a c~m~ Slmples ~un~açao d um (hre~~o cUJas ~
sua consciencia em negocio sobre que não tem po- tric~s '.~ modiflcaçoes se estabeleCJao em artigos
der a sociedade' e de <J.Ue ninguem de'fe pedir COQ- p~~terlores; declarando que na. d~scUSSà.O delles
tas Por ora não preelSo dizer mais. . dma o que entendesse sobre esta mdlcada liberdade

• . que de nenhum modo apprO'faria no sentido am-
O S!'-. S~VA. LIsBOA ::-Parece convenIente que plissiIno em quej;i tinha ouvido tomal-a. (1''1110 se

esta discUSSD:0 fique adiada par~ quando se tratar pôde seguir o fio do seu disCurso pelo que escreveu
do an. 14, 'nsto ~e é de. matena coherente. _ o tachigrapho.)

Portanto requetrO o adiamento; e para então re- O Silo MA.ClEL DA COST& :_ Sr. presidente nào
servo dizer o qu: entender., . posso co.n~entir que passe esse paraglapho ~liber-

Proposto o adiamento fOl apOIado. dade religlosa-; não é como um simples indice
O SR. fum\IQllES DE R:E:z.ANnl> :-Em muito boas que eU\? e~~ aqui posto, mas como um direito que

razões se fundão aquelles que querem que as mate- a const1twçao ãfianca.
rias comprehendidas nestes p~aphos ~jão tra- Essas pa1av~as -liberdade. rel~giosa-:são vngas.
tadas por analyse e não enunCIadas asSlID como po~~ ter ditrerent~ explicaçoes; naO podendo
axiomas visto que são sujeitas á tantas restricçàesj adivinhar a que querIa dar-1he a illustro commissão
mas co~o jã passarão os §§ l° e 2" digo que póde acabo agora (ie conhecer pelo que diz um dos illus
t.ambem passar este. porque o art. 14 virá fa7.er-lhe ~s ~e~ctores, o Sr. Andrada ~D:cha~o, .que a con
as modificaCÕ6S convenientes e explicar a fórma por stltmçao decreta como um direIto Uldividual do
que esta libêrdade deve ser entendida, o que certa- cid~~ào brazileiro a .liberdade de aàoptar a seita
men~ não desfaz isto q,ue agora fica vencido ~m xeliglosa que b~m qwzer e por consequencia que o
regra; porque pelo prinClpio bem sabido a excepção esta~o tem·obrlgaçã~ de o proteger no exercicio
coIúlrn:la a regra. pub~co,dessa profissao que ado~r.al! .porque par..e

E> assim que o § l° não fica destruido pelas ex.- o dito illustre ~eputado do prmelpIO geral que a
plicaçães. CJ!1e depois se vão estabele~ndo; aliás cada homem é hvre adorar o EJ?te 'Supremo a seu
assim enunciado como está este §.l0. vinha a ser modo e .::amo bem entender e quu:er.
um verdadeiro phantasma, uma vez que alie se de- Sr. presidente, que possa cada um adorar o Ente
vesse entender tão "amplamente, como á primeira Supremo da maneira que a sua razão lhe dictar,
vistaap~ o que é unpossivél. . ~e como uma proposição philosophiea; mas que

Por ISSO eu tambem sou de opinião que ~sta ma-aUa seja arvorada e decretada um.direito civil de
teria devêra ser tratada por ãnalyse, declarando cidadãos catholicos e por uma naeão inteira de ca
OS termos ou limites desta liberdade; mas no es- tholicos, crue têm a felicidade de na.o contar no seio



SEssio E..'l 7 DE Olj"TUlmO DE 1823 41
de sua g:mde hmilia nem uma $Ó :;:eila das inflni
tiS f{Ue 123. de protestantes e que por condk.ão e$

senC1~~~ qlIG fiO!! do seu ~cto social jl1:r3. man
t.er 3. religiao catholic..'\ a~tolica rom3.na, lS$() nào
póde ~) seria um:! eontraditt.ào U{)\..1.\Cl.

Posto isto, 3. conclus1io quú ~ tir3. desse prin
cipio para decretar tambem como reg~ ess3. fiber
dade tciigiO-."3.. ou essa fuculdad~ de adopm o ci
dadã.o braUleiro a religião qlle bem qui%& e ser
protegido no publico e3:ercicio dt'll:t, segue a mesma
sorte do principio, de que eU" ê C\)n~'<{Uencia.

Demais, Sr. presidente. para quem legisl.'lmos
nós! P3ra brnzilciros, isto é, caUlolicos romanos.

Quem representaml)S nós aqui! Braillci.."'O..~ isto
é, catholicos romanos.

De quem n'Cebcmos proellrnÇôes '? De br:tzilci
ros. isto e. c~tholicos romanos.

E p3.rn qlle? P<tra decretarmos que nós. ('Hes,
nossos filhos, no.."-."3. posw.rid:tde teremos o din~ito
de apostalM da v-erd:tdcira religião. da reli~iiio de
nossos gloriosos maion~! Não, Sr. presldenlo,
nào. Tal poder nos nào foi outorgado om nossas
procur3cões. c nom podia, nem devia ser.

A t'l'lígião catholica roman3. é II religião dos brn
%ilciro~ mag os brazileiros animados do principios
liberaos e generosos nito querem excluir do seu soio
hom~ns utcis no no~ imporia nascente, Só purquc
dles não são c.1tholil.'os; venhito esses ostr.mgeiros
e serão nossos irmãos, seja qunl fõr " sua ct'I.'nça.
Eis aqui ~ra quando, scrw o principio qul' adoro
cada um o Ente Supremo como entcndl'r, salvas llS
reslricções que o bem do estado exigir que se fnção.

Sr. presidente, tudo qll:I.Dto nós podemos fazer
neste ne~cio é não consentir que o cidadão seja
perseguido por suas opiniões religiosas, emqunnlo
cllo as não esp:l.lhar ou pregar do um modo sodi
cioso; nào consentir quo o cidadão seja espionado
até no interior do sua íamilia para saber o go\'orno
suas idéas e mesmo o modo com que ~ observa
as preceitos religiosos e tir:l.r daqui motivo para de
nuncias, t>erseguiçi>es, etc., porquo em rigor do
direito pohtico a alçada do governo pára nos nctos
publicos, que offendão a tranquiUidade e o rcsp'eito
aevido ao culto nacional. Feito isto, temos -hber
dade religiosa- grande liberdade religiosa, a unica
de qlle necessitamos, a unica que nos póde ser util.

Está dad:l a hora c eu não importuno mais a as
sembléa.

Alguns Srs. deputados pedirão 3 p3lnna. mas o
Sr. presidente declarou adiada a discussão, por ter
chegado a hora da leitura das indicações.

O SR. CAR!\"EIRO pediu a palavra e mandou á
mesa a sua indicação, que quizera offerecer no
principio ~a sessão e que ficou reser,·ada para a
hora propna. _

« INDlCAÇAO

« Requeiro que o illustre autor do relatorio so
bre o estado da fazenda retóque, antes que o mes
mo relatorio se imprima, algumas expressões for
tes, emphatica5 e qlle parecem inculcar um estado
muito desgr!1~do da finanças, por sere~ alias c?n
trarias :í oplmao que a mesma assemble1l. enunCIOU
a este respeito e :í exposição dos grandes recursos
quo no mesmo relatorio se expandem, podendo
aliás produzir effeitos e impressões exageradas ~m
alguns espirit.')s menos attentos e maus apreCla
dores dos ditos recursos.-Francisco Carneiro.»

Requerida a urgencia, foi apoiada; e depois de
algum debate, sendo posta d votação, venceu-se

qu~ Cr3. urgcnt~ a mate."fu ~ entroll em discussão
a indicação.

O SR. A~"Rn.uIR.A. }l,lCRAOO combatelHt, m~s nào
fui ~\'cl. perceber o que diS$e pclo que escre~\l
o taclugmpno.

O SR. FIU.~"Ç~:-Sr. presidente, eu sou de paI'L'
~ que se remettl :l ~posição do minist.ro da fa
zenda â commissão rcs~ti'rn p:tra esta fazer as
suas ob..~çõcs sobre eua ~ ser tudo depois im
presso, de mancirn que possão os Srs. deputados
(":ter sobre um e outro relatario o seu jllizo de os
p.lÇ(l.

Se a e:tposi~ii.o do ministro claudicar em algu
mas supposiÇl)cs gr:ltuit3.s, qu~ possào ser corri
gid3.s por mclnores conhecimentos de facto da com
missão e da assembl&l.. isso se íar;i sem dezar; qlle
a iuda~a('llo c apu~amenlo d3. >erd3de é o Objeclo
primano"dos debates.
~ acaso so j~l~a conVl.'ni0t.lte, que seja tambem

ouvId:l n comnllssao de consLllmç.ão no caso, nito
me opponho, por ser isso quasi indilToreuw ú in
formação que se pretendc havcr. lmprimit--se a cx.
posição do minislro destac..\damcnlt~ quando serú
nl.'CCs~rio igualmeute imprimir-se dl'pois o paro
cer da commissão, pela complicnda exLünsi\o da
mah'ria, é rol.'\rdar o andamenlo do negocio selll
Denhum;} utilidadl', quo ;t isso nos decida.

O SI\. Cosn AGCl.\R. :-(Não (; ouvir:\O os lachi
graphos.)

Jul"ou-so disrulid;t ;t mntl'ria l' post.1. á vota~,ào,
foi rejeitada.

O Sn. Flmnl\lM llE AnAt:Jo :-l'iào ha dia mais
plausivl'l pu" uma na~ão do quo aquelle cm que
comer.4 a dawr a época da sua grandeza.

O Brazil; mais do tres scculos agrilhoado sob o
barbnro s)'stelllll coloni\ll. rosurgio ullla "cz do scu
abnliml'nlO o elovou-se á c.'lthegoria de imporio;
c esle giganle, ainda no seu bl'l"Ço, fez alardo da
Sua força. A voz unanime dos povos le'·nntou um
nC'vo lhrono, onde coUOCOtl uma anliga d,yn3stia,
illustro por suas virtudes, famosa por suas faça
nhas. Um principe, delicias dos brazileiros c tanto
lempo ensaiado em promover n sua prosperidade,
m('receu todos os volos que solemncrnente o pro
clamnrào no sempre memora.vcl dia 12 de Outubro.

E poded. esb augusw assemblé\l. inlerpn~te dos
sentimentos da naçito, deixar em silencio tào plau
sivel dia,?

Se o dia 7 de Setembro, em CJ.ue nas mar~ens do
Ypiranga retumbou o grilO da mdependencIa, me
receu deste sobernno congresso n honra de ser do
clarado de festa nacional, o de 12 de OUlubro, em
9.ue o Brazil não só fez estalar os ferros do seu an
tIgo capth·eiro, mas lev3ntou um solio. que as
ideas não abalarão, será guardado em perpetuo si
lencio T Não, senhores, é impossiwl quo sejamos
esquecidos do ah'oroço extraordinario, de que feliz
mente fui fiel testemunha o em que tomei nào pe
queno qllinhão.

Est.e dia deve ser marcado com caracteres de
ouro nos fastos do nosso imperio e nenhum brazi
leiro se negará a concorrer para o seu applauso.

E' por isso que eu orrereço com a maior confiança
ti seguinte indi~açào, para a qual ~itO hei mister
pedir a urgenclll de que todos estilo plenamente
convencidos:

11



SESSÃO EM: 8 DE OUTUBRO DE 1823
ti: l!'\"DICAçiO ' autorisa-lo para a concessão das dispensas de habi-

• . litações para a profissão das tres ordens militares.,
. ti: Proponho que se declare dia de festa naCiOnal que se. <:ontinuarãõ ~ conceder co~o até agora pela
o de 12 de Outubro, primeiro anniversario da ac- re~çaodos negOClos do Iropeno, não podendo
clamação do augusto Imperador do Brazil, em- porem .entender-se esta autorisaçàoa respeito de
quanto se não publica a tabeU:t competente; da sesm~as nem de quaesquer outras d~nsas.
me..qna maneira que teve lugar ácerca do dia 7 de O que V. i3::r. levará ao conhecimento de S. M.
Setembro. Imperial.

({ Paço da asSembléa, 7 de Outubro de 1823.- Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
Ferreim de Araujo.» . 6 de Outubro de 1~. -João Set1eManno Maciel

Requerida a urgencia e sendo esta apoiada e ap- da Costa.
provada, entrou em debate a materia da indicação. PAllA o MESMO

O SR. Al'\"DRADA !hCHADO mandou oi mesa o ad- nIm. e Enn. Sr. - A assembléa geral consti-
ditamento seguinte : tuinte e legislati:va do Imperia do Brazil approvando

« E dos annos do mesmo augusto senhor.- An- o parecer da commissão de constiluição sobre o
drada Machado.»-Foi apoiado. olDcio do barão da Laguna, remettiào á mesma

O St\. VEt\GIlRit\O tambem fez. o seguinte: assembléa em officio do ministro e secretario do
estado dos negocios do Imperio, de 5 d' Agosto do

ti: Anniversario da acclamação do Imperio, ou da presente anuo, em que representa não se :{>oder
sua crearilo.- l"ergueiro. »-Foi apoiado. verificar a eleição de deputados no estado Cispla-

Não havendo quem fallassecontra os additamentos tino pela occupação militar de Montevidéo: manda
e julgando-se debatida a mll.teria da indica<;.iio, foi participar ao governo que tem resohido que no
pOSt.1 á 'Votação, fi approV'ada Com os mesmos Ilddi- presente casn ~ proceda da mesma maneira e
lamentos. f6rmn que se procedeu na Bahia, elegendcrse um

O Sn. S,LVA LISBOA. maudou á mesa uml1 indi- deputado para li Campanha, servindo de capit.al
cllçào li ta"or d:l viUa de Vlllcnçl1 da provincia da Canelones -já designada pelo~overuo\ e reservan
Bahia; mas o Sr. presidente dflciarou quo por estar do·se outro para a capital de !lontevideo, Unlll. vez
motivada prl'cisal'a de refonna; fi por isso Toi resti- que saill da inl'usta oppressão em que se ach:t.
tuida ao mesmo Sr. deputado., que pediu li~nça pll1"ll O que V. Ex. er.lI'á ao conhecimento de S. M.
a apresentar mt sessão segulnto, Imperial,

O S A M d'· I Deus guarde a V. Ex. Pat'll da assembléa, em
1\. NDRADA ACHADO pl' lU então a pa a\T8, 7 de Outubro de 1823.-J~ Severianno Nacitl

e offerl'ccu a seguinte da Costa.
ti: Il'rolCAÇÃO

tt Proponho q,ue se erijll. ~tn villa a ilha de lta
pnrica debaixo de um nome adequado ao brio e
denodo, com que resistiu aos continuados ataques
dos lusilanos.- Andra.da Me!GkOOo. ~

Requerida a urgencia, e sendo esta posta á vota
~o c approvada, fez-se a 2"If'itura para entrar em
uiscussao.

O mesmo nobre autor daindica~opediuqueiosse
remettida á commissão de estatistIca: mas por dar a
hora ficou adiada a discussão.

O SR. ACC10Ll disse que tinha recebido umas
instrucções romettidas pela camara das Alagôas;
mas pela mesma rasão de ter dado a horase a.diol.1 o
tomar-se conhecimento dellas para lhes dar o com
petente destino.

O SR. PRESmENn: deu para a ordem do dia o
projecto de constituicão.

Levantou-se a se~são ás 2 horas da taroe.
Migud Calmon. du Pi'll. e A~meid<t, secte\atio.

RESOLUÇÕES DA ASSEn-i'BLÉA

PARA 10SÉ .TOAQUlJ( CARl'."EmO DE CAMPOS

Illm. e Exm. Sr. -A assembléa ~era1 consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazll, sendo-lhe
presente o parecer da commissão de legislação
sobre o requerimento de José Antonio de Almeida,
que pediu dispensa da habilitações para professar
na ordem de christo, e o de Antonio Tavares Cor
rêa e outros, que pedirão dispensa de lapso de
tempo para medição e confirmacã'3 de sesmarias:
manda participar :1.0 go.erno que tem resolvido

PARA. o HESJlO

film. e Enn. 5r.~ A.assen1bléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Bra.iil, sendo-lhe
presente ~ parecer da comIllissão de leg!slação
sobre o retr.ueriII1ento de João (i{)ncalves Duarte
Pereira e outros credores do falleciÍio José Tei
xeira Mello, que pedirão a prorogacão de um anno
na administração dos bens do dito lalIecido: manda
remetter ao governo o referido requerimento,. e
participar-lhe que as leis não inhibem a concessão
da Ilrorogação pedida pelos supplicantes, e que na
cOliformidade das ditas leis e da attribuicão do
governo o concede-Ia. O que V. Ex.. Ievárá ao
conhecimento de S. frI. Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
7 de Outubro de 1823. -João Set'erianno Maciel
da Costa.

Sessi.o em 8 de Outubro de f. 8:3

~RFStnEN.CU.. DO SR. RIBF.IRO DF. ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas lO horas da
manbã, fez-se a chamada, e acharão--se presentes
69, faltando com causa os Srs. Rodrigues Velioso,
Pereira da Cunha, Araujo Gondim, Lopes Gama,
Ribeiro de Rezende, Montesuma, Andrada e Silva,
Alencar~ Carvalho e Mello 'e Marianno d'Albuquer
que, e sem el1a os Srs. Ac~oli e Pacheco e Silva.

O SR. PSESIDEl\"l'E declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETllUO MACIEL DA COSTA leu o se
guinte omcio do ministro d'estado dos negocios da
marinha:

« rum. e Exm. Sr. - Subindo á presença de Sua
Magestade Imperial as inclusas consultas do con-
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selho supremo militar de 18 de Setembro ul- ,-mo, de Lutbero e de muit-os outres irisiarcas que
timo e de dous do corrente, para que se declare se se quizerão erigir em reformadnres.
o etreito do alvlU'á de 30 de Dezembro do anno pro- Acc~sce :nais 9:ue ~ão ha religião alguma onde a
rimo passado, que autorisa aos subditos deste im- apostasIa nao seJa crime: a mahometana, e todas
pario e aos estrangeiros a armar corsarios não se as diversas seitas desses intitulados reformadores,
tendo posto em execução, deve ser considerado em olhão com horror para todos aquelles, que apostatão
vigor, ou ainda em suspensão, e sendo presente ao da religião; que receberão; e se isto é assim, como
mesmo tempo a representação junta dos 3gentes iremos nós, admittindo esta liberdade religiosa den
e procuradores nesta Côrte do primeiro almirante tro de uma nação, que abraçou a religião de' nossos
da armada nacional e imperial, officiaes e mais in- pais, e que jurou a sua obserrancia, autorisar o quI'
dividuos da esquadra commandaàa pelo primeiro horrorisa. a todas as seitas?
almirante, em que pedem declaração ae qual seja o Os nossos constituintes, ou antes, qual1do 3 nacão
direito, po~e devão ser julgadas as presas feitas nos elegeu para seus representantes, e depositou
pela sooredIta esquadra; e ponderando o mesmo nas nossas mãos a sua autoridade, foi na considera
augusto senhor ser proprio da assembléa geral con- ção de que não só sustentariamos os seus direitos,
stituinte e legislativa deste imperio a decisão sobre mas que fariamos a sua felicidade; não foi certa
estas duvidas, que aliás convem resolver sem de- mente para lhe darmos o que tanto repugna com os
mora, para evitar o damno dos navios apresados ou seus sentimentos, principios e deveres.
detidos, e bem assim o prejuizo dos apresadores, Que escandalo, senhores, para estes povos cbris
ou dos proprietarios, me ordena remetta ú V. Ex. tãos, que têm tanto em seus coracões a religião de
as mencionadas consultas, e representação afim da nossos paes, quando virl3Itl que·desta llSSemblé~
leva-las ao conhecimento da assembléa geral con- emanão leis que os poráü talvez na necessidade de
stitllinte e legislativa, para que haja do deliberar ver nos ministerios s3ntos, empregados como seus
como Côr justo. directores, bispos o parochos de ditrerentes seitns ~

« D13uS guardo a V. Ex. Paço, em 7 de Outubro Que escandalo para os povos christ~os t Verem don
de 1823. -14l/i= da Cunha b!oreira. - Sr. João tro em seu seio levantar altar contra altar I Se esses
Severianno Mactel da Costa. 11 grandes homens, os patriarchas da nossa fé, quo

Resoh'eu-se, depois d'algumas observações que sustentarão a religião catholica romana á custa do
fosse remettido ás commissües reunidas de marinha seu suor e seu sanb'UC, ou\"issem na celeste Jcrusa
e legislar.ão. lém este decreto, pelo qual se concede e permUte

Passoü-so li ordem do dia, que era a continuaçl\o aos braziloiros, seguir a religião, que bem lhes pa-
do debate sobre o § 30 do art. 70 do projecto de recer, que estranhesa não seria a sua! Se nessa
constituição, adiado na sessão antecedente. morada do prazer e alegria, tivessem lugar as lagri-

S R C S 'd mas e a dor, toda essa habita~o bemaventurada,
O R. ODRlGVES DA OSTA: - r. presl ente: seria perturbada pelos seus gemIdos; e Ilelo contra-

eu hontem ouvi aCl.ui proposi~ües, que muito me rio, se fosso ou\'ido nas abobadas dos infernos, ellas
escandalisárão ; ou\"! quo ora livro ao homem ado- rotumbarião de gritos do alegria, se esta pudesse 1ft
rar a Deus no seu coração, como bem lhe piU'ecesse; ter entrada, vendo uma nacão, que tem sempre sus
a que tambem o podia adorar com o culto, que me- tentado em toda a sua puresa a religião catholica
lhor lhe agradasse. romana e que,'por esse motivo, têm merecido os

Na verdade estabelecer-se entre -nós como artigo seus soberanos o titulo de fidelissimos, ir agora
constitucional uma tal liberdade muito me tem adoptar uma lei que mancha a sua puresa. admit
escandalisado. Se nilo tivessemos uma religião reve- tindo no seu seio seitas que lhes são contrari3s.
lada pela qual Deus nos fez conhecer como o deve- Eis-aqui porque tendo prestado um juramento de
mos adorar, tanto interior como exteriormente, sustentar e defender a religião catholica romana,
poderia admittir-se esta liberdade religiosa. porém eu me vejo na necessidade de prescrevor um artigo
nós temos essa religião revelada, que devemos que lhe é contrario.
manter; o mesmo Deus, que nos tem manifestado E por qual outro modo poderei eu sustentar a ve
os seus attributos, tambem tem communicado á sua racidade do meu juramento? Pela persuasão? Não;
igreja o modo, pelo ~al quer, ser adorad,o; e por porque esta é propria dos ministros da palavra.
tanto não nos resta maiS essa liberdade, allás o po- Pelo exemplo? tambem não; porque não é este o
deriamos adorar do mesmo modo que fazem os lugar proprio de dar exemplos; logo devemos sus
Mahometanos, os idolatras, e todas as nações bar- tentar a veracidade do nosso juramento, por aquel-
baras, que verdadeiramente o não conhecem. les meios, que nos são competentes.

Eu não venho aqui para expender argumentos O corpo legislativo é o que tem autoridade de
theologicos; mas venho o~rigado d.a minha con- fazer a lei; pois é pelo meio da lei que devo cum
sciencia sustentar a veraCIdade do Juramento que prir o juramento que prestei, de defender a reli
prestei, e é em observancia do meuJ~am~nt? ~e gião catholica. Se nesta occaslão, em que. se trata
eu devo dizer, que estss duas proposlçoes sao mtel- de firmar a lei constitucíonal, eu não tívesse em
ramente oppostas ás bases da nossa religião. vista a sua defesa, se eu deixasse pas~ar um deC!Cto,

Se depois de sermos illustrados pela revelação, se que abala os seus fundamentos, sena um perJuro.
depois de termos abraçaào a religião catholica ro- porqq.e a não defenderia pelos meios, que competem
mana, admitissemos dentro em nós.mesmos um â autoridade que represento.
culto differente daquelle, que nos fOI revelado, e. Portanto, Sr. presidente, para não ser perjuro ao
ado}?tassemos os que o demonio tem introduzido, juramento, que temos prestado, de manter e defe;D-
semndo-se de seus emissarios, para os inculcar der a religião cathúlica. romana., é que eu requelro
como verdadeiros, levantariamos altar contra altar CJ;Ue não passe, mas seJa exclUldo semelhante ar
dentro da mesma nação; lms seguiriamos as ma- tlgO.
ximas. que nos ensinão os Santos Evangelhos deO SR. MUl\'1Z TAVARES: - Sr. presidente: eu
Jesus Christo, e outros os perversos dogmas de Cal- digo, como Motesquieu, aqui sou politico, não sou
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\heologo; e já que felizmente! graças a Deus, não
estamos nesses tempos de estupIdez em que o monge
São Bernardo promettia ao Sr. de Chatillon em troco
do immenso teITeno,' que lhe dava para a fundação
da abbadia de Ligni, um espaco de igual extencão
no Paraiz.o; como já ninguem receia ser queimãdo
vivo. como hereje, ou heterodoxo, por discordar da
opinião de thcologos, não devo eu igualmente recear
de dizer francamente a minha opinião sobre tão im
portante materia.

Sr. presidente: apezar de tudo quanto acaba de
dizer o nobre deputado; eu reputo, e reputarei
sempre a liberdade religiosa um dos direitos mais
sagrados, que p6de ter o homem na sociedade. Re
puto direito sagrado, porque estou certissimo, que
a consciencia é um sanctuario, onde poder nenhum
humano tem direito. de penetrar.

A religião é o fructo da persuasão, e a força pu
blica nunca persuadio. Sigo a religião catholica
romana, conheço por principios que ella é a unica
verdadeira; porém tambem conheço que a convic
cão intima da verdade não autorisa a proscrípção
aos que errão.

Nasci no gremio dessa religião, e pretendo me
diante os auxilios da Divina Graça nelIa viver e mor
rer; mas se por desventura (o qtle Deus não permitl.ll)
a Graça me abandonar, essa Graca, sem a qual, na
phraze dos apostolos, e dos mais doutos varões da
Igreja. nenhuma acção meritO!ia podemos praticar,
sim se a ~ça me abandonar, e eu passar a seguir
outra religião, não desejarei ser perseguido, nem
inquietado no exercicio dessa religião adoptada, e
persuado-me que o nobre deputado, que acaba de
faDar, tambem não desejaria ser perseguido.

Isto posto, como poderei jámais deixar de appro
var eSte artigo?

Se a religião, Sr. presidente, tivesse sido sempre
perfeitamente livre, elia não teria sido jámais senão
um objecto de amor, e de respeito, porque eu a con
sidero em sua essencia como a companheira fiel, a
engenhosa e infatigavel amiga do desgraçado; mas
não tem succedido assim; despolas estupidos e mal
intencionados, têm querido por meios ainda os mais
bnrbaros fazer passar a sua crença, sem se lembra
rem, que a intolerancia collocando a força ao lado
da fé, colloeou igualmente a coragem ao lado da
duvida.

O furor dos crentes exaltou em todas as epochas a
vaidade dos incredulos, e o homem tem chegado
desta sorte a apreciar um systema que naturalmente
deveria reputar wna desgraça; digo desgraça, por
que nada considero mais doce. nem mais capaz de
encher o vacuo do coração humano do que a religião.
.A perseguição (ninguem m'o negará) provocou sem
pre a resistencia; a autoridade, quando ameaça
ama opinião qualquer, excita á manifestação desta
oP!:!!ião todos os espíritos que têm algum. valor.

. Ha no homem um principio de revolta contra
todo o constrangimento inteliectual ; este principio
póde degenerar em ruror, p6de ser causa de gran
des crimes; mas orãinariamente reside no funâo da
aInía nobre; confesse quem a tem, se é verdade ou
Dão o que'acabo de enunciar. .
_. Mas se ainda obstinadamente o nobre deputado,
que'acabá de faDar, cerrando os olhos á luz, desco
'Jiliecendo a evidencia. dos principias, que tenho
·eí:Dittido;julga, que se devem reoovar entre n6s os
&SUe S. :Bartbolomeu;. se quer que se resLabeleça

'-:é9séhorrioo tribriilal,' chariiado p.?r insolen~ia o
·,$antO·omcio,.se qner que ~ aecendao as fogueU'as,

e que appareção os potros, e outros barbaros ins
trumentos. com ~e bestas sedentas de sangue têm
tragado a humanIdade, falle sem rebuço. a opinião
publica lhe fará justiça. entretanto que eu, como
ministro do evangelho; em desaggravo da religião
que professo, direi com toda a segurança, que eUa
sempre condemnou um tal procedimento. nunca
apoiou semelhantes desvarios. Direi mais que o
Deus, a quem adoro, Deus de amor, e pai dos ho
mens, não fla~lla, não quer ser adorado ã força,
quer se.:,oundo 8fiirma o Psalmista, que voluntarÍa
mente se lhe sacrifique. Isto era bastante para
convencer o nobre deputado; examinemos 'DOrém
os seus argumentos, e vejamos se concluem•.

Disse em primeiro lugar o quejã outro Sr. depu
tado na sessão passada amrmou, isto é, que nós
sanccionando o artigo sanccionamos a apostasia?
2" que o artigo é contrario ao juramento que pres
tamos : SO que o povo se escandalisará. ou antes
não sofl'reráque se admitta a liberdade religiosa.

Emquanw â 1· parte eu direi que admiro muito
o methodo de argumentar, de que se valem aqui
alguns Srs. deputados, que pintão os argumentos
da parte contraria com as cOros mais negras, e lan
ção sobro alIes o odioso, só para que os seus tenhão
toda 11 {orça; semelhant.e met.hodo do argumentar
só denota fraqueza.

Como é que se t>ódc jámais concluir, que sanc
danando n6s o artIgO, sanccionamos a apostasia!
Dizemos n6s por venWI'a que o governo deixará de
proteger en religião calholica, que llquolles que a
professarem serão inhibidos dos direitos &.,s, e
politicos ! Se o dissessemos, então mui ajustadlllDen
te se poderia tirar wna tal conclusão, porque forão
estas as armas, de ~e se valeu Julianno; mas se
melhante proeédimemo não passou pela cabeça de
nenhum dos Srs. depuLados, redactores deste pro
jecto; peio contrario elles dizem mui positiVamente
que a religião do estado, a religião por excellencia,
é I!. catholica romana.

E não é isto um. favor. e favor muito especial,
talvez condemnado pelos principios de mui sã po
litica, por ter tantas vezes a preferencia dada a
uma religião sobre as outras acarretado perturba
~es aos estados? Como é pois; torno a dizer, que
a vista de um tal favor se p6de ainda tirar por con
clusão que sanccionaremos a apostasia? Admiro
de certo nma tal asserção.

Diz-se mais que o artigo é contrario ao jura
mento, qne prestamos. Como, senhores? O que é
que n6s juramos? Juramos manter a religião ca
tholica romana; e no artigo 16 não dizemos n6s
gue esta é a uuica religião mantida pelo estado?
Não dizemos lIue ella tem sobre todas as outras a
preferencia? O que quererá mais o nobre depu
tado! Explique-se. Disse finalmente que o povo se
escandalisaria com tal liberdade, e que receava
muito a este respeito.

Eu ,eIo contrario, Sr. presidente, a este res
peito que nada receio; s6mente que a increduli
dade vá dando passos agigantados; eu tenho obser
vado no seculo presente-mais propensão pàra a li
bertinagem, ou rrreligião, do que para o fanatismo,
dous monstros, a quero cordialmente detesto.

Eu quero que o homem tenha uma religião; se
fÔr a catholica romana, melhor; mas ainda que
não seja, quero sempre que a observe exactaroente;
porque da sua observancia .pen~e a ~?a moral, e
com elia formão-se os bons cldadaoS'. Nao achando
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pOrtanto peso algum nas razões que ~egou o illus
tre preopmante, voto que passe o artigo.

O SR. RODlUGUES Dl. CoSTA.:-o nobre preopi
nante levou .as cousas a um ponto muito diverso
do que eu havia enunciado, primeiramente deve
.dizer que nós não juramos o não perseguir, ou
ataca~ a religião, mas defendeI·a positivamente;
além de que quando eu digo que não devemos
admittir o artigo, que permitte liberdade religiosa
aos brazileiros, não é para aquelles, que apostatas·
sem da nossa religião, fossem perseguidos a ferro
e a fogo, segundo o systema antigo; era antes
para que não se perrnittindo esta liberdade, se en·
carregasse aos pastores da igreja, tos bispos, e
aos parochos, o empregarem a força da palavra e
persuasão. afim de sustentar no seu rebanho a pu
reza da religião, e da sua crenca.

Estou bem persuadido que nenhum homem póde
obrigar outro a exercer aq uillo, que elIe não acre
ditar; A fé é uma graça de Deus, e para a cooceder
el1e se serve do ministerio dos pastores da sua
igreja; não é por conseqt!encia bastante quo estes
exhor".em e persulldão, Ó preciso além disso que
roguem a Deus pelos seus rebanhos, para que coo·
serve aeUcs cst4 graça, que lhe faz conhecer as
verdades reveladas: c por isso entendo que para
SUlllentar 11 verdado do nosso juramento devemos
não consentir esta liberdade religiosa que vai em·
bllrcçar . o zelo dos pastores da igreja, em 'fez de o
auxiliar como é nosso dever.

O Sa. Mtl1'Cl% T.\\'AUS :-Agora mlÚS me conso·
lou o nobre deput4do. já conlessou que nã.o era
da sua intençãll que se perseguisse pessoa alguma
por motivos religiosos; port:m ainda isto niío basta
é de absoluta nocessidade para a manutenção da
boa ordem, e prosperidade do paiz, que o governo
proteja claramente 11 todos os seus subditos, seja
qual fôr a religião que seguirem; que lhes nào
véde jámais os exercicios dos seus respectivos cul
tos, ao que já pelo § 80 do art. 50 se acha estreita
mente obrigado para com os estrangeiros.

Neste paragrapho dizemos que os estrangeiros na
turalisados, CJ!llilquer que seja a sua religiã~, são
cidadãos brazileiros; e podemos nós conSIderar
cidadãos, ou membros de uma sociedade, homens, a
quem essa sociedade não proteja, muito princi{lal
mente no que faza sua principal delicia, no exeI'Clcio
àa sua religião'? Ora se isto succede com os estran
geiros, se eUas não podem deixar de ser protegidos'
embora não sigão a religião catholica romana, hão
de os brazileiros ficar de peior condição, que os
est.rangeiros? Persuado-me que ninguem o que.
rerá.

Sr. presidente, a lição da historia nos ministra
bastantes exemplos em confirmação do ~e acabo de
dizer, e estes exemplos nos devem servu- de pharol
em tão ardua questão. Todo o governo, que não
proteger as differentes seitas religiosas, que se eS
tabelecerem no seu paiz, todo o governo, que se
entromet.ter em materias de religião, ha de neces
sariamente accarretar desgraças e miserias.
. E' bem· sabido o que succedeu ao imperador
José II. Este principe na verdade illostrado, conhe.
cendo que a tyrannia se tornava insopportaveI,
quando se estendia ás opiniões, mandou fazer um
catalogo de todas as religiões estabelecidas no Im
perio afim de as proteger; desgraçadamente esca
pou deste catalogo uma dessasreligii!es, 7po~ im
prudencia não a querendo proteger, lnqmetarao-se

as conseiencias, surgirão perturbacões, e correu o
sangue dos cidadãos. •

Frederico Guilherme querendo fazer reinar na
religião .de seus sub.ditos a mesma disciplina, que
eUe hana estabelecido em seus quaneis, passou a
cortar nas íC?tmulas dos lutl:eranos, e reformados,
o que occaslOnou as suas dissensões; e o que re
sultou dahi? Estas duas seitas, que até então ti
nhão vivido em uma intelligencia perfeita, posto
que separados em principios, condemnados á união
principiarão a dilacerar-se: e só a sabedoria do
grande Frederico, deixando-os em perfeita liber
dade, pôde restabelecer "11 paz. Exemplos de seme
~:mte naturezá n~o se devem .desprezar em poli
l.ica, e eUes abonao a necessldade da doutrina
enunciada no artigo; por consequencia outra vez
digo que eUe deve passar.

O SR. HENRIQtrES DE REzENDE: - ~Vescit "ox
emissG ret:erti. Se o discurso de um nobre depu
tado não respira uma perfeita intolerllncia, então
eu não sei o que seja intolerancia. Louvo o seu
zelo: ligado por um juramento prestado nesta
assembléa, cUe receia íaltar no seu dever, se não
defender principias, quo ello julga rcctos o verda
doiros.

Mas eu quizera que o nobro deputado so lembras
se que um z.:,lo lIcro, intolernote, e inquisitorinl
tem feito mais males do que bens ao catholicism:>:
ello teria adquirido muito mais filhos, e outros 511
não terião segregado do seu seio, so os ministros do
culto tivessem sido tolerantes.

Lembre-se o nobre deputado, que depois que a
curia romana e os papas já cansados cederão das
suas pretenções, vio-se naAUemanha em uma mes
ma cathedral, officinrem conegos catholicos, e co
negas protestantes: e que resultou dabi 't Pensar
se-hia gue ficaria arruinado o catholicismo; mas o
contrano succedeu: pelo tempo adiante tudo alli
era catholico. A pureza do catholicismo, aue feliz
mente professamos, não lucra com a intoleraocia ;
sua natural doçura chamará a si immensos filhos.

Eu vi uma obra offerecida a Fernando Vil, em
que seu autor mostrava, que desde que elIe provou
elX1 'publico, !{Ue o santo olllcio, e outras praticas
exotícas, eráo mtroducções estranhas ao catholicis
mo, nos Estados-Unidos se estabelecerão algumas
igrejas catholicas.

Pelo contrario a intolerancia tem feito immensos
males. Não foi Henrique VIII quem separou a Ingla
terra do gremio da communhão romana: forão as
pretencões dos legados apostolicos, e dos papas:
foi a sua intolerancia. que tanto havia indIsposto
aquelles povos, de sorte que Henrique VllI não
fez senão apruveitar-se desta indisposição: e tal
era o odio, que sendo alli admittidas muitas seitas
a catholica tem sido banida por causa da sua into-
lerancia. ..

Além destas razões, accrescem as opiniões ge.
raes de todos os politicos modernos, que nenhum
estado 'p6de prosperar, nem ser feliz, com uma re
ligião mtolerante, que arreda de si a população, e
as riquezas. Uma só consa, Sr. presidente, me
parece digna da consideracãoda assembléa : e é
que apesar da tolerancia aos principios, eu res
peito muito os prejuizos do (>ovo.
- Os inimi~os dos principIOs liberaes nos espião;
elles lançarai) mão de <IUlilquer palavra, de qual
quer decisão da asseml:iiéa a este respeito, para
irem com ella fazer uma fricção violenta nos prin
cipias do povo; e diráõ-São os carbonarios, e os

12
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pedreiros-livres, que querem destiuir o throno e o
altar.-E' assim que têm feito {)srealistas da Hes
panha: tomarão os J?ovos pelo seu fraco, e arvora
rão um exercito realista com o nome de exercito da
fé. . .
. Eu já disse que sou de voto que essa doutrina
$ja tratada pelo me~odo analytico ou por a~~s
"l'egwamentareS, e naO estabelecendo propOSlCOes
tão geraes, que vão ferir de frente os prejulzOS
·popul3.I'es,· ou' induzir uma desenvoltura. Porém
como passarão outros; passe tambem este paragra
pho; mas ajuntando-lhe a palavra ra.:oat'el. Sei
que a assembléa quer que t~do seja ra:so~v~l; e .os
.povos facilmente abraçarão este pnnclplo asSIm
enunciado; e nos arts. 14: e 15, üU'emos as expli
caCÕe5 convenientes. Eu mando á mesa a minha
emenda.

«Uma rasoavel1iberdade religiosa, - Henrique$
de Re;ende; :li-Foi apoiada.

Os SRS. SoBREmA E FERREIRA BARRETO retira
rão-se" da sala por incommodados.

O SR. SlLV.\ LlSBOA :-Sr. presidente: Sou já
quasi pó e cinUl; e poucos ~empos me restão nesta
scena visiveI. Estando proxullo ti IIp'plU'CCer anto o

· J'uiz Eterno, devo, por descargo da. lOmba consci'ln-
· cia.· fallar no prc~ente as!õumpto, .em que e,ntro
· eom lingua bnlbuclonte, pela sua Import4nCla, e
Perigosa consequen<:.ia. ..

Sr. presidente: nno se tendo conse~do o adlll
mento do ~ SO do art. 70 proposto a discussão, o

,que eu peai para se reservar ao tempo, em que se
deliberasse sobre os arts. 14 o seguintes, que lhes
são immediat4mente connexos, por serem explica
ções, e modificações da liberda4e religiosa, que se
enumera entre os direitos individuaes do cidadão
br~ileiro, sendo impossivel entender-se, e ibar-se
o sentido de tal liberdade sem ter-se á vista estes
outros artigos explicativos, ou modificativos; ha
vondo-se com\udo posto em discussão o dito parn
grapho, náo posso deisar d~ submetter a esta a~
J.tUsta assembléa os meus sentimentos a este respelto
àeclarando ser O meu 'Voto a suppressão de tal
paragrapho. . .

EUe seria iodilferente em uma obra htterana,
coma titulo de algum ca-pitulo, em qT;le o escriptar
tratasse de expôr a defiDIção ea Wnltacão da cha
mada liberdade religiosa; porém, senáo posta em
um proiecto de constituição sem ser definido, e
sendo no obvio sentido, mal soante, e de eSCllD
dalo dos ouvidos pios, e necessari~eJ?-te pro~u
zindo nO espirito do povo uma ternvellmpressao,
e verosivelmente o juizo .s~tro, ~e que.se pre
tende _tirar-lhe- a sua reli~ão, ou diminUll'-Uie a

. justa estimacão e preferencla della, concedendo-se
illlinitada faculdade 'aos naturaes do Brazil de de
Sertarem da religião de" se~s pais, e ~ublicam~nte
segcir:em e professarem _seltas e. he!ezlas de palZes
~iros: .não posso d~ixar de.. lmPugnar o pa
!8-grapno,.ernqu~tão. Tanto malS que reconheço
os ~des_e ewuvados.talentos do:; redll:c~ores do
.proJecto,em que SUPllunna prnden~la volitlca:par.a
não ilpresenta:r.em nelle. tUDa doutnna, que tende a

.ábalar. DoS jií:ttelidirilén!os. fracos. os~antes immo-
:vms, plinéipros'do:caiholiciSmG-o:' ..... .:

#:a~=~;:~Pe~:~~~s1;
~.:a~~_JgreJa.diQf,;~, (l:..por .()utr~·IDl
~~::ecclesi.asticO:dlue. :p~ugna:raope!o.Jura
men~~::~ ~..de::~,.4ar ..a.",-elwao.~

:" -" <'. " -, -' • ~

th.oZica,cpostcZica, roma~ com a qual parece ser
incompatlvel a liberdcule religiosa q:uese inculca por
um dos inauferiveis direitos de Cldadão brazileiro.
lá outro nobre membro parece ter sentido a tortu.."a
da consciencia,proponda uma .limita<tã.o ao .para
grapho. em discussão, mandando á mesa a .emenda,
que foi apoiaOa-liberdade ,.a.:oatleZ de l"eZig'ao-:-;
o que todavia deixa. em plena força. a minha duvida~·
pela latitude da palavra ra::oatlel, que admitte ex
tensão.indefinida, e ain"da maior. que a en~ o polo
arctico, e antaretico;. visto que a uma razão se
oppõe outra razão, e cada individuo, pela sua vai
dade, presume que a propria razão é superior á do
ontro ; e o que parece ra:oat:el a certas pessoas, se
considera àe::arra::oado por outras.

Tem-se dito que a presente controversia é fóra
da ordem, e que só versa sobre questão de nome.
Porém em tal materia os nomes tambem são de
grande importllncia, e estão tão ligados com a
substancia das cousas, que não se podem sepa
rG:r: ~ por isso se admittio, e se tem feito. \Ao
porfiada sustentação do § SO onvolvendo-se nelle a
aoutrinll do lIrt. 14. Longe de mim inculcar dou
trinas lI.nliqut\dns, c absurdas, do <tbsoluta intoZe
rancia. de opiniões sobre materias de religião, e me
DOS ainda de violencill e perseguiçao, qlW têm foito
tantos males, com o pretexto de &erem contra a te
ligiiio do estado; o que já foi lamentado r.elo poeta
llItino Lucrecio - Tantum "'igio potUtt suadere
malorum.

Sr. presidente, Il nncáo brazileira, e não menos a
sociedndn cívii, olba sobre esta augusta llssembléll.
Tremenda responsabilidade temos ante a humani
dade, e a posteridade. Faz honra aos rcdactores do
projecto o declararem, que a nação brazileira tem
como sua religião por excellencia-a religião catho
lica, apostolica, romana.-Sem duvida exprimirião o
voto eommum, e a vontade geral, bem manifesta no
cordial exercicio da piedade do povo brllzileiro.

Em tal objecto lltó se p6de dizer, que é do seu
maior prazer o empregar mllgnifico luso om todos
os netos do publico cuHo. Nem por sombras, jAmais
lhe oecorreu até agora a menor duvida da 'Verdade e
unidade daquella sua religião.

Como p01S não estremecerá de uma enunciatif7a
no projecto de eonstituicão, que parece, á primeira
vista, Igualar cousas desiguaes ; íllcultando a liber
dade religiosa a quem quizer desertar dessa reli
gião, que tem sido, e constantemente é, o nosso
conforto, e a esperança de felicidade eterna, e que
aliás, por tantos motivos de credibilidade, tem os
caracteres de revelação Divina; havendo por isso
feito epocha nos annaes da. sociedade, que ainda ora
se intitula a era christã; tendo civilisado a tantas
nacões, que, ·antes de receberem· a sua doutrina,
erÃo barbaras e selvagens; continuando a ser taes,
ou cheias de desordens civis e políticas, .todas
aqueIlas, que ou não a tem -abraçado, ou só recebi
do com schismas e divisões arbitrarias, apartando
se do centTo da 'União, isto é, .. do cabeca v.izivel da
igreja universal, o summo pontifice· de Roma.

Quando tal enunciatitla não désse idéa de indiffe- .
renca á nossa e- a todas as religiões positivas, expu
nha:se á justa ('.ensura: de, pelo menos, ser impru
dente, pela su~ ~n[eli;;: o-rigi'lULlidaàe; pois n~o se
acha em COnstttUlçaO alguma de .grande na~ e
muito menos em estado das cir.cumstanciasdo im
perio do BraziL Póde-se, sem grande perigo de
erro, .affirmar, que na Europa, principalin.ente nos
estados em que ha uma religião dominante, .e man-
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teúda-pe1ogovernú, ainda que tolerante de outras
:religiões e seitas, de cem estadistas cordatos não
havcrá:tal:vez um que approve tal enunciativa, que

.dá á cada individuo faculdade real, e pleno arbitrio.
·na renuncia, escolha, e mudança de religião, bem.

. -quesejão dos naturaes do paiz.
Sr. presidente, no metI humilde entender, liber

.daGe religiosa. consideiã.üdv as circumstancias do
Brazil. vem a ser liberdade de perium, e liberdade
de apostasia; pois, havendo todos os cidadãos bra

. zileiros jurado guardar a religião catholica,.o deda
.rar-se agora em constítuiçã4 lJ,ue é seu direito indi
vidual ter liberdade religiosa. e o mesmo que decla
rar-se, que p6de periurar, e prescindir de seuiura
'1ne'll-to, sendo apostala da religião, em que nasceu,
e que publicamente tem professado, sem que disso
o governo possa tomar conhecimento, ficando se
guro de que, ainda que o saiba, não lhe póde negar
os direitos politicos, nem as honras e vantagens de
viver no impedo do Brazíl, sendo-lhes absoluta
mente livre comportar-se como um hegere, sebis
matico, e ainda como judeu, mahometano, pllgão,
com a unica differença, que das communhões cliris
tãs é livre a profissão publica, e que, fóra dellas, s6
se concede tolerancia, para seu culto privado: a
qual comtudo tem os identicos o beneficos etroitos
do governo liberal do iml,lerio.

Tom-se dito, que a liberdade religiosa tem um
sentido mui claro. Mas por cna não se póde enten
der n liberdade de conscsfflcia, isto é, a faculdado
de pensar sobre objectos religiosos, e o direito do
dar cada um seu cll1w de actos internos do adora
ção a Deus. tendo crença de seus nttributos con
forme as luzes da sua razão,ou da sua especial inspi
rarilo. Sobreesta, nunca houve duvida de estar fóra
do·poder humano,-que jtímais p6de forçar entendi
mento e coração. Mas a questão s6 é dos actos e:r;
ternos relativos a culto publico.

Sr. presidente, eu tenho, pela mi~ha idade (I

profissão, lido assaz o que se tem escnpto a favor,
ou contra, a liberdade religiosa, e tolerancia poli
tica. Tenho lido as historias sobre crenças reli~io
sas, bem como sobre systemas de governo CIvil.
Por isso não me oppuz ao artigo, que faculta aos
estrangeiros a liberdade da.su!1 relisiãl:?, qu!'nto pa~a
o etreito de s6 terem os dlreltos de Cldadao brazl
leiro. E que m~is se l~es p~dia con~eder para os
interesses pubhcos d? lmpeno, co.mbmados. <:.om os
dictames da humaDldade, e candade chrlstã? Os
respectivos governos não têm requerido, nem têm
direito de reclamar, superiores vantagens a benefi
cio do seu commercio, e relações amigaveis. Os
dous exemplos dos tratados com a Russia .e Ingl~
terra isto confirmão. Porém, conceder-se Igual h
berdade religiosa aos naturaes do paiz, ainda que
fosse com reserva do culto s6 em capellas particu
lares, nunca foi pretendido pelo povo brazileiro.
Portanto a concessão, que agora se declara no pro
jecto sobre liberdade religiosa, vem a ser de mera
phantasia. e arbitrariedade, .sem mandato e:ePTesso
da nacão e nem ainda taCltO ou presunudo dos
nossos cc'nstituintes provinciaes. Que dirá de n6s o
povo de Portugal, onde os architectos da sua consti
tuição; publicamen~ annun.ciB.?do que pretendião
faz~la. se fosse- posslvel, m8;ls liberal ~e.a da Hes
panha, não ~oncederão !1liberdade reli~o~, bem
considerando a universalidade do ca tholiClSmo da
nação porlugueza, pura e simpl~smente declar!iI!~o
no titulo 2°, capitulo unico, art~go 25 :-A .rehgIao
_da nação portugueza é a catholica, apostohca, ro-

mana:-:- Per~t.te-se comtudo aos estrangeiros o
eXel'ClClO parncü1ar de seus respectivos cultos'

Dl) m~lado do .seeulo passado em diantemuit()
escrever~oos philosophos sobre a necessidade da
tolerancw em materias de religião, ainda nos pa!
zes em que ha alguma dominante e mantida pelo
';I)verno; e até pretenderão que .não houvesse reli
gião ~o~nante do estado,. c~nsiderando que assim
s~ ~VltariãO .as g~erras ~liglOSas, as perseguições
CIVl5, as anbpaUllas naClOnaes e se promoveria a
paz e harmoma das nações, exterminaaa não menos
a tyrannia que a hypocrisia: e dissimulação, que
deslr6e o caracter moral e impossibilita a propa
gação da verdade o sinceridade, impedindo que os
individuos tenhão li pura religião do di.ino fun
dador do christianismo, que só requer a adoração
de Deus em espírito e t'erdadc. Mas, não obstante
estas razões plausiveis, os esladistas se devom re
gular pela experiencill. Nós temos o grande facto
proximo na revolução da França.

Principiando-se por doclamações contra a into
lt'rancia, requereu-so 11 tolerancia ab&oluta do go
verno sobre objeclu~ politicoll (l religiosos. Os ca
balistas obusarilo \oRO das sucCOSSiVllS concessões
da to\orllncill " dcrriblllito o governo f'stllbelocido,
o as suas proprill8 novas constituições, a\iá!l cheills
do declarallücl do, direito. do IlOme," o do liber
dades nA lldministraçüo II religião, quo o povo !ran
CIlZ (quo ont!'R ora muito lIubordinodo o clltholieo)
nunca imaginAra nem reclamára.

Os repre!i('ntantcs dA nação por fim forão intalo
rantissimol do tudo quo llIJ oppunha lÍll opiniões do
partido dominanto o occasionllrito mlllanCllti o bor
ribilidades,quo nunca houverüo em guerras (I perse
guições reli~iosas: chegando as mais furiosas a Buf
focar a religião catholica com todas as communhões
christãs o ainda publicamento introduzirem o
atheismo, destruindo milhares de igrejas c milhares
de vidas, até que o nthcismo triumphanto tambem
os destruío.

Afinal o usurpador do throno da Franca, Bona
parte, quando se fez Declamar primeiro cônsul, de
clarou, que um quarto da população tinha desap
parecido do paiz; e por isso restabeleceu a religiao
nacional.

E' regra de jurisprudencia (que ainda mais deve
r~ger em .politica) não se .faze.r disposição legisla
tlva e mUlto menos constltuclOnal, sem necessi
dade. Isto tambem se enuncia no projecto em dis
cussão. Esta regra nos deve servir de estrel1a polar.

Todos os prudentes concordão que a melhor con
stituição é a que mais se accommoda ás cirumstaD
cias do paiz- á que se destina.

Se neste imperia houvesse grande multidão de
cidadãos brazileiros, sectarios das diversas com
munhões 'christãs, talvez seria politica a declaração
da tolerancia dellas e a sua participacão dos direi
tos politicos, por consideracões do so·cego publico.
Mas, ainda assim, tal declaração seria um passo
mui arduo, a que não se arriscarião os legislaaores
da Europa, onde aliás em escriptos de mais de cem
academias se têm recommendado a tolerancia em
matarias da religião, que só é objecto deconviccão
dos espíritos que não soffrem coacção.. Porém nc>
Brazil nem existe a vasta instrucção. que distingue
os paizes mais civilisados, que serviria de antídoto
contra os desvarios dos infleis, nem ha ostensiva
mente nacionaes que tenhão a fatuidade de profes
sarem Lutheranismo, Calvinismo' e outras seitas
dissidentes da religião catholica.
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Portanto a concessão do artigo da liberàade reli

giosG é uma libert:liàade pt'Oàiga, não solicitada
pela nação e uma singularidade inaudita e nezn
ainda reclamada p'ol' alguma considerave1 fracção
dos cidadãos brazileiros; sendo antes de presumir
ser contraria ao espirito dos povos de todas as pro
vincias brazileiras.
. O artigo em questão suppõe a monstruosidade de
se franquear a heretica pr(Widack nos compatriotas.
Uma ve% que se introduzisse a liberdade religiosa,
não se poderia impedir que se formassem congre
ga(Íles de diversas seitas e se erigissem templos e
-cultos publicas com sellS particulares rituaes e ex
trava~tes liturgias, como dos methodistas, etc.,
ete. Que escandalo viria disso ao povo e especial
mente ao devoto sexo '1

Que pai de familia não deseja crear a seus filhos
nos dogmas e preceitos do cathecismo?

O perigo que, do contrario, resultaria á religiã.o
catholica é evidente. .

Assaz se tem experimentado, pela his\oria das
naÇÕes, o quant.o póde o espirito da inoovação e
moda tambem em objectos re1igiosos e politicos em
que o fanatismo produz contagio,_que rapidamente
se ditrunde por todas as classes. Nunca faltão pre
textos para os libertinos dissentirem do credo esta.
belecido.

Considere esta augusta llssembléa om sua sabe
doria e prudencin, quae!J Burião os cffeitos da liber
dade constitucional de qualquer cidadão pro(OllSllr
publicamente as religiõos Lutherllnns, Calvinistas,
etc., e em conscQucDcill erOllr o doutrinar ncHas a
seus filhos e (ami!i~ e terem. nlto obE't4nto isso, as
dignidades do estado ao plU" dos que proCessassem
a religião catholica '1

D!l<{ui ao indiff"tfltiBrmJ ti todas. as roligioos
não irIa senão um passo e do indill'erentismo ao
nthE'ismo não distaria um palmo. Nilo faltariiio
logo enthusiastas. que porsuadissem c procllrll.ssem
generlllisar, por exemplo. 11. religião anglicana, quo
tanto se louva, como mais íavoravel ao progresso
da liberdado política, sã moralidade e lIctiva indus
tril1. A consequencia seria certa, ou com muita
verosimilhanca, que, vendo o nosso povo a simpli
cidade do eurto do povo inglez (com quem sempre
teremos as maiores relações de commercio) consi
deraria mui dispendiosa e inu.til, a manl.ença da re
ligião catholica. O curso natural das causas daria
o resultado de predominar por fim a religião hetero
doxa e ser esta intolerante da relígião c3.tholics; como
vemos no governo britannico, O qual, não obstante
o espirito phi1osophico do secul0 e inculcado libe
ralismo do parlamento, tem constantemente re
jeitado as instantes supplicas dos catholicos roma
nos de Irlanda para entrarem nas honras do estado.

E' incontestavel o quanto contribue para a uni
darle e {orca do governo e tranquillidade do povo,
aunüormidada da religião, que se acha entrelaçada
coril a constituição do estado.

Onde se acha estabelecida nma religião domi
nanLe"nào se mostra a razão, porque se altere por

.uma. franqueza elcentrica e não exigida por impe
.riosps motivos.
<:Á.101erancia das seitas pois só é de racionave!
pOUtieaa~·de esttan~eiros, quanto a goza
~ dos direitos civicos; VlSto que tanto convém
~os industriosos e capitalistas de todas as
JIà'eões aoBrazil. Seria iníquo, sobre impossivel,
foiÇa-los a mudar de suas crenças. Mas esta razão

nã.o se applica para os cidadãos brazileiros nascidos
no Impeno•.

Todos os bons brazileiros reconhecem e lamentão
o extenso 1nal da immoraliGade e crueldade. que
resulta do antigamente estabelecido systema do
captiveiro domestico: que será do estado, se tam
bem se accumular o mal da infidelidade, no corpo
do povo! Que correctivo lhe restará, havendo
tanta falta de instrucção das clas-~s inferiores e
servis, sem a influencia poderosa da religião ca
tholica ?

Já vemos tristes symptomas de difJisiies em obje
etos de governo, pelas reclamações de illimitadas
liberdades politicas: em ql1e abysmo cahiremos
se tambem accrescentarInos divisões àe opiniões ~
c.ommunhões,. a. pretexto de direito individual da
liberdade relIgIOsa, e de tolerancia de seitas
ainda f6ra das communhões christás. Era po~
ventura este o melhor momento escolhído para tão
i~opinada innovaçà.o Il;a lei fundamental do Impe
rlO't Quanto a lIllm, smto terror no animo, e sou
obrigado a dizer, quando prevaleça a decisão dos
artigos questionados -Ceos I que fu.turos se nos
preparão/

O SR. Al'óDI.\AIlA MACHADO: - (Declarou o tachi
(;!apho que o illustre deputado sustentára o ar
tigo, mas que pela rapidez com que fallára, e pelo
sl;tSSurro das galerias, não pudéra apanhar o seu
diSCUrso.)

O Sn. CARNEIRO: - Sr. presidente: parecerá
talvez dosnecessario faUar sobre a liberdade reli
giosa depois que os oradores illustres, qu.e me pre
c~doráo,ato.mjá tri~mphaDtementedefendido; toda
na II materIa é tão Importante, que escrnpuliso de
não enunciar sobre alla os meus sentimentos perante
esf4 augusta llSsembléll. Não se trata de theologia .
disse um honrado membro. e eu concordo; não s~
pretoode .nsta~lO.le~ero inditrerentismo religioso, nem
<Jeclarar qua e liCitO. perante Deus, seguir esta ou
alJ.UeUll religião; nós temos a fortuna de nascer no
selO da verdadeira revelação, e sabemos que ella
ó a unica, que nbre o caminho á bemaventurança.
A quesf..ão é outra, o é sómente politica, deve
ou nãot a constituição garantir a tranqnillidade
e liberllade dos cultos religiosos com as modifi
cações e declarações conteúdas nos artigos deste
capitulo?

Por outras palavras: deverá qualquer cidadão
jámais ser molestado ou perseguido' por motivo de
religião, ainda que professe outra distincta da reli
gião catholica romana, que no art. 16 se declara
ser a religião do estado, e deverlÍõ consentir-se
outros cultos entre nós? Neste sentido eu defendo
tambem a liberdade religiosa, e estou persuadido
que este ~aragrapho é um dos que mais honra
fazem aos 111llstresredactores do projecto de consti
tuição.

Aliberdade religiosa assim entendida é conforme:
lo á essentia e naturesa da religiâo natural e reve
lada: 20 ás maximas.mais evidentes da rasão e da
moral universal: 30 ao que se acha já deliberado e
vencido ácerca do § 80 do art. 50 deste mesmo pro
iecto: 40 finalmente é congruente com a opinião e
pratica conhecida dos povosmais civilisados, e IDesmo
dos portuguezes de quem descendemos, em tempos
mais remotos, e.então nes~ parte mais sabios e jus
tos do que depoIS se mostrarão.

Disse que'a liberdade religiosa era confol'lDe á
essenCÍa e naturesa da religiâo natural e revelada:
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toda a religião consta. de uma parte theorica,e outra
pratica, isto é, do culto interno e externo. A pri
meira comprehende as idéas, que cada individuo
fórma da essenciade Deus e dos seus divinos:attributos.
assim como dos deveres de adoração e moralidade,
que delles se derivão; a segunda consiste em
certas, praticas e accões externas, destinadas a ex
primir aquelles sentimentos inter~os; ora é claro
que a parte tbeorica, ou o culto interno. constitue
um. objecto de mera convicção e consciencia, a
qual é um santuario. segundo disse um honrado
membro, aonde nào chega a coacção e a violen
cia; o culto externo ha de ser necessariamente ac
comodado aos sentimentos internos. que lhe servem
de base; logo como ha de cada um adorar a De:.::;,
como ha de seguir sua vontade para merecer na
outra vida a sua approvação, senào por aquclla ma
neira que pela intima persuasão julgar a mais raci
onavel e digna do Ente Supremo?

E' certo que a autoridade e a força poderá con
stranger a mudar o culto e praticas exteriores; mas
faltando a interna conviccão. taes actos se reduzem
ameraihypocrisia. quecorrompee envelhece o homem
e é talvez ainda peior que a irreligião. Ora isto
que é conforme fi natureSll e csscncia da religião.
tomada na sua maior simplicidade, llucro dizer, da
religião natural ou universal. não deIxa do ser igual
mente verdadeiro ácerca da religião revelada, quo
professamos. Jãmais Jesus Christo, nosso Div1DO
Mestre, quiz que se obriga~se aiguem a receber
violentamente a revelação; sempre o contrario licon
selhou aos apostolos. enviados a pregar o evangelho
por todo o mundo.

E' uma maxima de rasão universal que a religião
é negocio do homem para Deus, e não negecio pro
priamente social; e quo daUe cada homem ha de dar
conta por si "no tremendo tribunal divino, sem que
se possa desculpar com a autoridade dos outros
homens, que o tenhão obrigado a crêr, e a obrar
aquillo, que toca á outra vida de uma maneira con·
traria a seu modo de julgar e entender.

Daqui se segue claramente que nenhum individuo.
nenhuma coUecção de individuos,nenhuma autoridade
humana, por mais legitima ou respeitavel que seja,
é competente para se interpôr entre o homem e
Deus. e para obrigar pela força o mesmo homem á
ter esta ou aqueUa religiào.

Se os chefes das nacões, ou os legi~ladores,
tivessem um semelhante âireito, corresponderia um
dever de obedecer-lhes da parte dos subditos; pois
todo o direito suppõe sempre uma obrigação corre
lativa d~ se~ respeitado; e admittindo este prin~ipio,
estavão JustIficados todos os furores do prelo_no da
Judéa,e dos tyrannos de Roma! que.se oppunhao pela
víolencia, e pela fo~ça. ao. estaoeleClmento e p.aeIflca
propagação do chnst.lamsmo; e a cqns.tancra d.os
martyres se converlerla em actos de cnmm~sa reSlS
taneia contra o direito certo daquellas autorIdades; o
que é um verdadeiro absurdo.

E' tambem uma maxima de moral universal, que
não façamos aos outros o que não queremos que se
nos faça: pergunto eu. quereríamos nó~ ~offrer perse
gtiicã.o .e constrangimento no exerCICIO da nossa
religiã~ em liu.alquer ponto da terra, onde nos
achassemos? Não clamariamos logo contra a
injustiça, se alguma autori~adenos tolhess~ ?_culto·,
ou nos inhibisse, pela s6 dlfferença de rehgIao. do
goso de quaesquer eommo~os e vanta.Sens da so
ciedade, onde n6s tranqUlllamente "lvessemos, .e
para cuja felicidade cooperassemos 'l Como pOIS

havemos nós estabelecer outra'regra para aquelles
que por desgraça tiverem diversa crenca 't Estes
argumentos me parecem incontesta:veis, -

Os. que não perturbão a tranquillidade e ordem
publica,e c~premas leis estabelecidas, têm direito
a ser p~te,[ldos. Deus os vê, Deus ,,;; julonará na
outra VIda; Deus os condemnaráou absoh-erásegundo
os fins da sua sabedoria e providencia: eile não
precisa do fraco apoio da nossa forca. Estabelecido
uma vez o principIO da violencia religiosa, segul}m-se
como consequencia as classificacões de crimes
de lesa magestade divina, e àhi teremos a
porta franca para os horrores e fogueiras da in
quisição.

O principio da liberdade religiosa é conforme ao
que se achajá vencido ácerca dos estrangeiros no
art. 5° §. 8.° Abi so disse que erno cidadãos os
estrangeIros naturalisados, qualquer glle fosse a sua
reli.gião~ ora se .os. estrang~iros, ~epols de pa~sarem
a cldndaos brazllelros, gosuo da lIberdade religiosa,
porque não gosaráõ della 05 filhos destes,que naSCerem
no nosso territorio, e a quem seus pais natural
mente edueátüo na religião de seus maiores'! E se
dl'~te direito gosão Laes estranl?eiros naturalisados
e seus filhos, porquú não gosarllu os demais cida
dãos? l'ião se \'l~ portanto rl1sào para que algum
cidadão brl1zileiro seja menos protegido no g050
deste direito do que o estrlln;;oiro naturalislIdo, ou o
filho dostc; aliús soria. melhor a condição do estran
geiro o da sua descendcncin do quo li do natural; o
quo repu~na.

Depois disto, senhores, a Iiberdado politicn dn
religião c do culto é conforme á opinião das nações
mnis illustradas; li. Inglatorra a admitte, c as res
tricções postas aos catholicos são restos do antigas
animosidades, que os tempos vão quasi extinguindo,
e é de esperar que as camaras do parlamento, onde
todos os dias apparecem projectos sobre aquello
assumplo, cedo lhes façào justica, o apaguem essa
nodoa, que mancha a sabedorla e a liberalidade
brilannica.

Os paizes baixos, os franceze~, adrllittem dilfe
rentes cultos, e até os pagão simultaneamente. Os
Estados-Unidos d' America reconhecerào tanto o
principio da liberdade politica dos cultos, que atõ
prohibirão fazer lei alguma sobre religião. Ora não
consta que por taes motivos so hajão seguido os
males, que se tem aqui agourado; antes aquellas
nações prosperão, e crescem ti sombra de taes
instituições e principios.

No reino de Portugal, de que nós descendemos,
houverão já synagogas de Judeos, e estes erão admit
tidos até, ao goso dos direItos civis e politicos; consta
que no reinado de D. Fernando, o Hebreo David
fôra seu valido. e D. Judas seu thesoureiro m6r;
e que no reinado de D. João 1. apresentando-lhe
o seu physíco-m6r uma bulia do papa Booifaeio IX,
em que vinha inserta outra de Clemente VI. sobre
liberdade do cullojudaico, aquelle rei as mandâra
observar, de maneira que s6 depois de D. Manoel
é' que os hebreos entrárào a ser perseguidos, o
que causou as grandes calamidades, que são no
tarias.

Seremos n6s hoje menos jnstos e menos liberaes
do que forão os portuguezes em tempos chamados
escuros'? Disserâo alguns illustres preopinantes que
a liberdade religiosa assim admittida autorisava a
apostasia, e que nós devemos manter a religião
catholica. Eu não sei que seja autorisar a apostasla
declarar que ninguem será vex.ado nem perseguid()
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titulo e:reluida de exetter directamente, as suas
funCÇÕes, elia ~ reclama indirectamente. sujei
tando aO seu JUIZo as provas moraes, que Terificão
a natureza e a authenticidade da :revelacão. Pelo que
é ~empre a razão, o convencimento, e à consclencia
que nos guia, e nos impelle COm e auxilio da graca
para a crença. religiosa. •

Por este meio se propa.,OOIl a fé christã e se esta
beleceu a auwridade da igreja, depositaria da dou.
trina re.elada. Jesus Christo pregou e mandou que
os seus apostolos preoa-assem-/t~ in unit;ersum
mundum, et predicat.e Et:angelium omni creafura'.
- A sua doutrina foi confirmada por milagres e
prophecias,como testemunhosinfaUi.eis de que ella
nnha de Deus.JScm de outra maneira se poderia
conduzir natura!mente o homem a abracar a dou trina
que se lhes annunciava, e mandava crêr sob pena
da condemnação eterna- qui ~ero ~on crediderit,
condemnabilur-pois é indispensa,d que antes que
qualquer receba, e acredite os dogmas vevelados,
como doutrina divina, esleja convencido da e::tis
teneia de Deus e dos seus grandes attributos de in
finita sabedoria, \eracidade e bondade. Firme o
homem na exislencia de um ser infinito. <tue quer
sempre o no5.."O bem, que não se engana, e nem
nos póde enganar; quando se annuncia alguma
doutrina por eUe mandada, nada mais resta do ~e
examinar, se são solidas. verdadeiras e inabalaveis
as pro.as, que olferecem os seus enviados da di
vindade da sua missão.

Eis aqui pois um exame e um problema, ~e
substitue a uma infinidade de outros, e que resol
vido pela affirmativa tudo o mais ê claro, estavel, e
certo, e a nossa consciencia decreta a mais perfeita
crenca e sujeicão á doutrina annuDciada. Se pois
por convencimento eu sou christão, e só tenho por
verdadeira a religião catholica romana, porque de
todas as communhões que deHa se separãrãO, é elIa
a unica que tem conservado Com fidelidade, e sem.
variedade o deposito da doutrina christã. A minha
conservação e perseverança ne~ta crença e no culto
que em consequencia della eu dirijo ao Ente Su
premo, dependerá, como se pretende, de um de
creto, ou de um artigo da constit.uição.?

Não certamente; faUando ~'Umanamenle (eu re
pito aqui esta ad,vertencia, para me não complicar
com os mysterios incomprehensiveis da graça e
eritar suspeitas sobre a mmha crença) a persev.e
ranca de,e provir da continuacão da energia das
provas, que eu tenho a favor desta religião, que
firmão e corroborão a minha c.renea, e sobre as
quaes descança a minha conscienciã.

Ora a minha conseiencia, a minha' crença, e as
minhas opiniões são de tal sorte minhas. que a nin
guem mais podem pertencer; elias residem bem
recatadas no santuario o mais impenetravel da
minha alma, onde nem as leis, nem o governo, nem
os homens podem ter ingerencia alguma; só Deus
<llli entra, e s6 a elIe devo dar estreitas contas dos
meus pensamentos. .

O estado e a religião são cousas mui distinctas e
perfeitamente separadas, u}Da não pó~e. ter inge
reDcia na outra. Jesus Christo,nosso DIVIno Mestre
expressamente o disse - Regnum meum '/Um est de
hoc mundo- e n6s, que estamos aqui reunidos para
darmos Ú1stituições, qu~ formem a felicidade tem
poral dos nossos concllladões, devemos tambem
altamente professar que 'fUUi.a temos com a re!igião
de cada. um.

pela religião contxaria; além de qne este e:,-pirito de
mansidão e lole..~cia se segue da na~uresa da
mesma religião, como fica di\O. e é capaz de inspirar
prevençõesfaTOraveis aos heterodoxos. Tendo nós
a fortuna de possuir a verdadeira re.elação•. não
d~vemospresumir que deU:~ em.!""..gra de triwnphar
do erro.

Os nOssos cidadãos por c~n'ricção,e por educação
~ 'Po't habito. 'P~t.irá~ iitmes na~çad~ n(}~(}s

pais; náo haja medo que ~lles.prefirão ~ p~t1cas
perniciosas e absurdas do Judalsmo. ou ISlamlSmo;
antes á tista da santidade dos nossos dogmas., da
'Puresa da nos..o:a moial, e da pompa de nossas 50
lemnidades e cerimonias religiosas. muitos serão os
convertidos ao gremio d.a igreja catholica, qne
será sempre allo"lDentada pela mantença. que se dá
aos seus ministros, e pela honra e consideração•.de
que elles gosaráõ no estado. Estes são os mel.os
legaes e os unicos, que estão ao al~ce dos 1eglS
ladores; os da forca e da perseguição são proprios
para revo.ltar os éspi~tos, que.n~huma propr~eda~e
ze1ã'l malS que a do lIvre .arbltno em matena tão
gra.e. Os esemplos são bastantes, não é justo
despresa-Ios. .

O SR. CAR...."ElRO DE CAllPOS: - Sr. presidente:
posto que mui sabiamente se t.enh~ já falIado deste
artigo, que garante a todos a lIberdade da sua
crenca e culto raligioso; eu todavia não me acho
dispênsado de o[erecer algumas ponderações aos
illustres deputados, que nimiamente escrupulosos
da ampla faculdade, com que ficiio os noSSOs cida
dãos. :zelO!azJlente receião que por esta maneira
vamos facilitar a apostasia da religião, que amamos
e adoramos de coração e espirito, e cujo culto,
imitanDo louvuelmente a nOSSos pais, teOlos sempre
mantido com o mais fervoroso z;elo .e magestosa
pompa,

Não me farei cargo das leis de outras n/lções bem
eonstitllidas; os exemplos nesta materia nada valem,
e os acnariamo~ enc()n\~ados,já em ~a1.à.o da di"l'e-r
sidade de caracter, cost.umes e luzes dos povos, já
pela influenciados preJuizos dos tempos, ~m que se
cnnsti.tIlÍrâo; seguu'ei uma _areda. mal~ ~g.ura
para atinar com· a verd/l.~e, recorrerei a p'nn9IploS,
(ie que não podemos d\lVld~r,.e por elIes fareI ...vêr:
1.0 Que não podemos restnnglr o §. 3° do art. l: 2.°
Que são mal fllOdadcs os receios, que se figurão da
facilidade da apostasia. .

Principiarei declarando tnUl altamente, que eu
não trato dest.a melindrosa m.ateria como theologo,
mas sórnente como publicis~,.e . nestes ter:nos J!~o
lancarei mão de outrOs pnnclplOs. que nao seJao
OS de direito publico. tendo unicamente em vista
garantir a cada um dos nossos concidadãos os seus
direitos, tanto quanto forem compativ~is _com a
segurança e felicidade geral de todos, pOIS Sao es~s
as duas incognitas do grande problema da constt
tuição dos povos.

. Sei, e firmemente creio que a fé é um dom celes-
- tia!. .e que a perseverança neUa, depende da graça
.divina; mas tambem não se poderá neg~, que Deus
noscbama a tão grande fortuna pormelos naturaes,
e nos conduz pela mesma guia que nos deu, para
regularmos todas as nossas accões, isto é pe!o
lume da n%ão. Ain~a que esta iacu~d~.!1e, que Já
é. uma bem fraca luz para a rehgIao natural

. não possa de maneira alguma entrar no ex.:me de
'muitos dogmas ·da revelaljão, que por l!Upencres á
nossa aeanh~ intelligencia estão f6ra do ~eu al
cance comtndo se a razão nesta parte é COm justo
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Os nossos poderes~emsóment~pro*do pacto 1artigo l{Ue não entrou nem podia entrar no pacto

social, e cahiriamos n'um absurdo lDaudito, se nos social. titulo unico l~'itimo de todos os seus po_
persuadissemos que- o homem póde abandonar a deres. Portanto a idéa de ficarem privado<: dos di
oaLre!I! um poder legal sobre a sua constiencia; reitos políticos, e até dos de cidadão os b~rileiros
pois que de ~o m~mstroosa delegação neeessari.a- !JUe ?verem a i~e1icidade de apostatarem. além d~
m~ntt: se amscana a obrar contra a me..<:ma co~- ~util. po~e somen~ poderia fazer bypocritas, e
SClenCla, a offereeer.a Deus um culto, que reputária nao verdadeuos catholicos, seria uma bem assina
abominavel! e fi!l~ente a ca~car aos pés o que tem lada violen~ia, incompatível com lanto:; PrQtestos
como preceItos 1DtilIla~nte ligados com a sua fll- de toleraDeIa, que tem proferido os illustres autores
tura felicidade. de semelb~teproposta. Sim, senhores, não re-

Mostrando que o estado não tem· direito de legis- flectem osillus~autores desta proposta, que neste
lar sobre a religião, que cada um abraça, e que paragrapho uao. se trata de tolerancia "erdadeira
deve conser>ar-se absolutamente imparcial aos ~en~ tal, mas SIm do de.er de respeitar um direito
dogmas dos differentes cultos, que entre nós se es- malienayel de todo.o homem, que lhe deve ser con
tabeleeerem, eu a>ancaria um principio insusten- servado illeso .tâo mtegralmente como o possuia
tavel em moral, como' em politica, se quizesse que au~_s da assoC1a~o politica? E pensão que o res
elle fosse indifferente ã falta total de religião. peItão, ou que sao tolerantes porque não perse-

Tanto importa a uma boa .a~istração que os guem a estes desgraça~os com o felT? e fogo, e só
seetarios de todos os cultos vrrao ã somhra de uma querem q!1~ elIes solfrao a. ~ena capItal da perda
imparcial e igual vigilancia, quanto é lambem es- do ser pohtlCO, ou mesmo cml? _
sendal que um espirito yerdadeiramente religioso Isto é, querem que pelo simples facto da apos-
anime t.oda a nação. tazia fiquem pela constituicão pri...ados daquelles
E~ :erdade?s meio~, q~e possue o go.ern.o para direitos, qu~ a mesma constituição gar~nte aos seus

r~prlmIr o~ CrImes,_ sao 1~Itados; elles nao lhe talentos e t'utudes! ..Querem que seJão desmem
sao r:onhecldos, senao depolS de consummados: é brados do corpo pohhco, em que esta...ão encorpo
port.'lnto indispensa"el que haja um meio de pre- rados pelo seu nascimento, e fiquem d,-endo como
"enir que elles se formem no coração; e ahi só estrangeiros no seu paiz natal!
póde entrar a religião. As idéas da ordem e da Finalmente querem que o brazileiro seja menos
honestidade publica, e as da felicidade intimamente contemplado, qUA o estrangeiro que se fez brazi
connexa com a Sua obsen"ancill. são insufficientes leiro por adopção! Como pois combinão e concilião
para reprimir as paixões do mesmo homem in- os mustres membros estas suas opiniões. com a
struido,e nà!> são comprehendid~spela classe igno- pro~ssão ~e tolernn~ia ta~tas vezes.rep~tid~?
rante, a maIS numerosa da socIedade; o temor de E posslVel que nao t'eJào, que S30 tão mtole
castigo, resel'\"ado aos perturbadores da ordem pu- rantes como os nossos pais; e que posto não sejão
bHca, não póde absolutamente cohibir os crimes; tão crueis e ferozes, são tào injustos e fa,>cinados
porque ao lado do terror da pena está sempre col- como ellcs?
locada a funesta esperança do segredo, que entre- Não, senhores,não aberremos das mais depuradas
tem o fogo da paixão, illude. e facilita. o crime. Só luzes dn seculo em que Yivemos; conserve-se o
na religião se encontrarã o supplemento necessario paragrapho tal qual se acha. Pata ser livre, não
ás leis civis e a urna moral sempre incompleta. A basta !1ue a pessoa e os bens do cidadão estejão
historia moderna da França bem prova a necessi- defendIdos e seguros da oppressão; é tambem ne
dade deste auxilio superior, apresentando nos cessario que o seu espirilo. desembaraçado das ca
nossos dias a lastimo:;a experiencia de um mate- dêas da tyrannia, POSSll seguir em liberdade as
rialismo tão criminoso aos olhos de toda a roligião, idéas) que elIe ~ulga verdadeiras, uteis e necessa
como inexplica...el aos da razão. Os sabios redacto- rias 8. sua felicIdaâe. Respeito o zelo dos iUustres
res do proJecto da nossa constituição acautelárão membros pela conservação da nossa religião, porém
tão extravagante delirio, e tanto tiverão -em vista a reconheço que os seus receios são mal fundados, e
pureza da moral, que se protegem sómente as com~ que provém de não reflectirem nas difilculdades que
munhões christãs; porque estas ensinão, e praticão ba para qualquer mudar de religião. O homem
todas a mesma moral, aquella que como christãos nasce na religião de seus pais, nelIa é educado,
catholicos professamos e seguimos. I tem diante dos seus olhos diariamente o culto di-

Não parárão aqui, fizerão mais, firmarão a con-l 'Vino, e a elle se dedica desde os seus mais tenros
servaçao da religião catholica apostolica rom~na, Iannos, ou em Sua casa com a sua família, ou nos
declarando a religião do estado' por excellencIa, e , templos, e tanto com elle se habitua e se compraz
a unica-por elle mantida. Que mais se devia ra-I que até deUe fórma um dos seus mais caros entre
zer't Não dar tanta latitude ao paragrapho de que tenimentos infantis; assim identificado com o culto
tratamos; constranger e obrigar por leI ao brazi- i e com a doutrina, que lhe derão nos seus primei
leiro a não largar a religião de seus pais, e a nào Iros annos, o seu coração repelle vigorosamente
abracar outra communhão diversa '1 . I qualquer religião, que não seja aquella, que tem já

.E' 'esta uma tarefa privativa da igreja, e não do Icreado raizes profundas na sua alma, e de quem
estado; preguem os seus ministros,mostrem, e con- , sómente espera a sua bemaventurança.
futem Vlctorio~amente os erros dos heterodoxos, I Nem todos os homens refleetem sobre os motivos
disponhão dos meios que lhes ~eixou Jesus Chris.to. i da sua crença ; uns, por incapazes de .entrar nêste
confirmem e corroborem os fiCls na fé _pela doutrma {exame diflici1, e que demanda muita attenção, e
e exemplo. . .. i conhecimentos, outros, porque absorvidos absoluta-

Ao estado nesta parte s6 compete uma policia! mente nos trabalhos e trafego da vida não podem
meramente externa, pois só deve evitar que com o 1dispôr de tempo sufficiente para o fazerem, e desta
pretaxtoda crenca ou do cult-o, se. não commettão i sorte ~dos vivem tâo firmes na doutrina, que rece:,.
a~usos, e se pért'u~be o S?C~go publico. Nós já Iberão com, O leite. que até se horrorisão com a
'VUDos que elie não tmha direIto para regular um menor dunda, que ?obre elIa por ventura lhes oc-
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~rra, .~·niuito mais eomqualquer opinião con-pôde estabelecer.~emesmo no meio,:do gentilismo,
traria. que se IhP..s proponha, tendo por gravissima para depois espalhar as suas luzes e estender as
otrensa á. religião que seguem e adorão, o não ne- suas verdades por todo G universo. "
gar a attenção. ou. não cerrar os ouvidos a tudo Se não continuarã!, depois est.es progro...ssGs. e
quanto proxima.ol1 remotamente possa abalar,. antes se retroeedell, fOI porque os nrinistros de Jesus
mesmo levemente, a sua crença, e nella·influir a Christo abusarão da religião, e por estes abusos, se
mais diminuta tibieza. Taes ,são os ~entiment~se separárã<? rein~s. A mesma Inglaterra, com <pIe se
cond.ucta dos que. e~ geral se pód~ dizer, forma0 a tem. aquI ar~entado,.é um. exemplo disto. Do
to~dade da.povoaçao de, um .palZ;to~osestes, a!>uso da rebgxa? catholica, se derivarãü os proce
servmdo-me da phrase·vu~,..vem na fe do car- dimentos de HenrIque VIR. Se o papa o não tivesse
voeiro. Entre os litteratos e oS,sabios, aquelles,que excommungadopeladissolucãodoseucasaniento com
dirigem a sua particular attenção sobre este objecto Catharina de Aragão, ou ao'menos não tivesse dado
quasi todos mais se confirmão, velido. verificados ouvidos aos partidistas de carlos V., não se teria
os fundamentos da sua crença; ~guns, em quem o elle fei~ cheie da Igreja Anglicana e separado da
hal?ito de raci,ocina~ é tã:0 fo~te, que sómente se communhão catholica. Disto se'seguirão des
satisfazem com a eVldenCIa nao a podendo achar graças, e a Inglaterra, como resentida dos males
n~ outras co~unhões, . contentão-se com a dou:- que sotrrera~ tambem. não quiz esta tolerancia ab
tnna de que estão prevenIdos; tendo-a como a maIS soluta, como eu quena, e tem feito sobejas injus
segura e menos arriscada, convencidos de que tudo ticas negando aos catholicos a entrada nos cargos
que provém da autoridade, tradição ou testemunho dô estado.
exclue a evidencia no gráo em que em vão a pro- Eu não quizera, Sr. presidente, que em um paiz,
curavão ter. Ora c0I!! elementos tão poderosos, tão que co~o minha patria ~ivesse adoptado, e onde
seguros da conservaçao da fé em que fomoscreados cootribUlSse para a.., .socledade com os outros,
que bem fundado receio póde haver de se facilitar fosse privadodos'dire.itos de cidadão só porque não
li apostazia pela liberdade ~eligiosa? adorava a Deus ã moda dos protestantes, e se eu re-

Não tenhamos estes receIOS, elIes são na verdade puto isto u~a injustiça, que não quereria que se
vãos; lJnando tralarmos dos homens, e lhes dermos me fiiesse, Igualmente desejo que nno se faca a
instituIções, devemos apresentaI-os taes quaes elIes ninguem. E' preciso Sr. presidente, respeitar 'nos
são geralmente••••.••..• (O Tachigrapho declarou outros o que queremos que se respeite em n6s, se
que o iUustre deputado se electrisára de maneira, e o não fizermos, teremos o quejã disse um illustre
Callára com tal rapidez, que o não pudera seguir, e deputado, essas perseguições que têm flagellado a
quo entendera sómenteque elle dizia que não fal- humanidade, não nos supponhamos nos tempos pas
lava do mundo da lua, e que tinha dito o que en- sados em que regia o fanatismo, a genet"aUdade da
tl~ndia a respeito do artigo). nação quer que s~ gara?~o estes direitos, e se dous

O SR. CARNF.!RO DA Cm;HA: - Sr. presidente: ou tres -homen~ dIsco:dao, e querem oppôr:se a que
Os iUustres deputados. que têm fallado sobre este passe este artlgo, nao tem for~a. para obrIgar nem
objocto, têm quasi exhaurído toda a materia; mas argumentos para convencer. _
ainda direi alguma cousa; ainda direi que a nobre As .luze~ do seculo nos.mosu:.ao que a todos de
commilisào ou os \llusttes redactores do projecto, vem?s abrIr a porta, que dlstO nao póde resultar ao
implorand~ os auxilios da sabedoria divina, e con- Br~zi1: ~al algum, .eque antes esc~tando ~s_bons
formllndo-sc com os {>rincipios dejustiça universal, pnn,~I~loS de pOlitlCa, temos a r;t~or pr~cIsao de
puzerlto aqui estes selS membros do artigo, de que admlttlr o ~tIgo.tal qual estão A VIsta dIS~O, ~ !lo
l!sUlmos em discussão. que ~e te:m fa~ado pesta materla, n.ada maIs dU"Ia,

Eu poderia aqui.m~smo im'oear seguro. os nomes se nao tIve~se OUVIdo affirmar aqUI que vamos de
dotl "erdadeiros dlsclpulos de Jesus Chnsto, para encontro aOJuram:nto, e que abus~mosdos podere_s,
combater as opiniões dos deputados contrarios; é . que nos concod~ra? nas procuraçoes que: nos detao
com a sua sabedoria, com a s~a' mora!, !':.coma suaIos nossos constlta.tnt.~s; ma~ c~mo um ~llustre de
toleraneia, que elies propagarao a religIao,dando- putado se lembrol1 di~so, direI que nao entendo
nos grandes exemplos que sempre deverião ser que tal pon~o venha marcado nell~s,. e que soJ?os
scgUldos; porém nada disto é preciso, porque tudo sómente obrIgados a l.Ilanter a !eligIão cathohca,
está expendido. O nobre deputado o Sr. Silva como se ar:ha estabelecIdo no proJecto, e que se p'or
Lisboa. a ql1em eu muito respeito, lembrou o verso acaso esta il~ustre ~ssembléa res~lvesse o contrarIo, ,
de Lucrecio-Tantum religio potuit suade-re malo- eu entrega~a a mmha p;ocuracao, m~s eu .m~ p~r
Tum-mllS o que é que fez exclamar aquelie poeta? suado gue nao se p6de dar seroe!bante mtelligencIa,
O des})reso da tolerancia em todas as religiões esta- e por ISSO defendo,. e defenderei semp~e este para
belocidns, o abuso dos seus primeiros princípios, gra'pho que rep.uto)usto, santo, e POlitICO, e sempre
pois fossem quaes fossem seus funda~ores, a. m?r~ por elle vo~eI. . . '
foi sempre a mesma; todos adoptara.o o prInCIpIO O SR. VERGUEIRO: - Sr. preSIdente, parecIa-me
-Não faças a outrem aquillo que n~o.guizerespara tão e"':idente ,esta proposição, $10 até suppunha não
ti-Alguns porém se valerãO da rehgx.ao para em- havena a menor controversla sobre e11a, porém
punhar o sceptro, para derramar o sangue de seus como se lançarão suspeitas sobre os seus autores, sou
semelhantes, com o llretexto de defender a religião obrigado a expõr a minha opinião a esse respeito.
e os seus mesmos mmistros têm feito mais mortes, Sr. presidente, custa decerto mais a desaprender d().
e CQusado mais d~graças á humanidade, do que a que a aprende~, se n6s. estiv~sse~?s nos primeiros.
espada dos CODqwstadores. ' . tempos da Igreja catholica, na? VIrla a esta aug'lsta

A mesma religião catholica é um 'triste exemplo assembléa semelhante negOCIO, porém como os·
d~ verdade. Como foi que Jesus .Christo..proce-: abusos se introdusirão, na Ig'!:eja,la:r:çando-Ihes.a
detl quando todas. as nacões do Unlverso !ao·con~ capa do· zelo. pela honra de Deus, nao ha remedlO
tra elIe'l Com. a sua moraI, ~om a sua doutrina, e senão <?ombater ~sfalsas idéas, com que se pretende
com li. sua tolerancia destrUlo todo esse poder, e destrUIr o enunCIado neste paragrapho.
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« PARECER

cc PARECER

« A commissão de poderes examinando o di
ploma do Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes, de
putado eleito pela provincia da Bahia, o achou
conforme á acta geral da apuração dos votos, e esta
ás instrucções e ordens Bohre as eleições dos depu
tados; portanto é de parecer que o dito Sr. F~lis

berto Caldeira Brant Pontes póde vir tomar assento
nesta assemlbéa.

« Paço, da assembléa, 8 de Outubro de 1823.
Manoel Jacintho Nogueira da, GlLmlJ,.- Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva ll.

Foi approvado.
O mesmo Sr. deputado leu tambem o seguint"

parecer da commissão de fazenda. . .

« rosé Baptista da Silva, tenente de milicias da
província do Pará, allega que fugira daquella dita
província pelo caminho da terra, junto Com o ca
pitão Joaquim Antonio de Macedo afim de não serem
pres?;; pelos lusitan<?s, como for~o outros, que pre
tendIao proclamar a mdependencIa daquella provin
cia, e união á causa do Brazil: alIegamais, queeIle e
seu companheirovierão pedirsoccorros ao governo a
favor. daquella p.rovincía, e por elies esperão para
regressar, e aliega emfim que sahindo de Sua casa
repentinamente, se vê nesta cõrte sem meios de
subsistencia ede arranjos para o regresso, e pede
em consequencia, que se lhe mande assistir Com
8008000 para alie os pagar logo que chegue a'
sua casa.

'cc Atteridendo a commissão de fazenda que este
é daquell~s casos extraordinarios, em que. é preciso
exeeptuar a regra a favor da causa publica, e que
sendo. o governo quem melhor póde avaliar. os ser
vicos feitos pelo supplicante, e mesmo os que po
dera fazer em' geraI a bem do Imperio, e em par
ticular a bem da sua provincia; é de parecer que
se' autorise ao governo para presta; ao, supplicante
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. ~iz elie q,ue a constituição ~araIite'a:Jiberdádere-J cada 'um o que entender, 'mas antes é fóra do lugar .
li~osa, veJaIll;0s.o. que podia~os fazer sobre es~ por ora é garantir a liberdade religiosa .é simple;
obJecto para l::Iga...-müs se r~olvelIlos ~omo CODVl- mente mostrar. ~o cídad~~ que elIe terd a livre es.
nha; Nós ou havemos <;anCClonar esta liberd.ade.• ou co~a do eXe~lCl(} da religIão, sem por isso se au
havemos prescreve-Ia~ ou have~os ficar. IndI!l'e- torISal' o que e c.atholitíco romano a fazer-se herege
!en~s. Qual s~rã pOIS a ~soluçao propna 'to Ficar oUII!-ah0?1etano; e r~pare-se que ainda sem esta ga
mdifferentes nao e~ ..P?ssJYel, ~ogo ou. hayzamos rantIa nao se seguIa que alle não pudesse separar
p'rescreve:-la, ouadnnttl-Ia. :;eguID~oo prnnelrop~r- se, .se se illudisse, se. lhe faltasse o entendimento, e
tIdo, ~e~mnos, comparando asdifferentesespeCles cah~s~ em erro, fUJamos ao menos assim da"ny
de rehgzoes, adoptar uma;· e pre~~eve.J; todas as p.oerl5la. que é o pelor de todos osmales para a so
outras, mas pare~e-roe que somosJl.n~es mco~pe- cledade. Portanto, eu entendo que o paragrapho
te~~~,. como legISladores, para deCIdIr qual seja a de!e passar tál qual está, e que não tem lugar as
religzao que ~e deva adoptar, e quaes as que se obJeccões, que se lhe tem feito
devão prescrever. Se attendessemos, e consideras- O S P' •.
semos a. questão na parte que nos pertence, então. ~. RESID;NTE declarou adJada novamen~ a
prescreveriamos aquellas que se oppuzessem á fe- ~cu~sao do § 3, por estar chegada a hora das lD-
licidade da sociedade, e adaptaríamos as que fossem dicaçoes e pareceres. .
conformes com o bem da sociedade; mas esta con- O SR. COSTA. BARROS: - Peço licença para re- .
sideração nos levaria a prescrever s6mente alguma metter á mesa um· requerimento dos officiaes do
que tivesse principios subversi....os da ordem sem terço das ordenanças da cidade de Porto Alegre
balir em nenliuma das outras. em que pedem que se faça extensiva aos seus filho~

Nos primeiros feliz.es t.empos da Igreja os catho- a gra~ concedid~ pelo d~c~e~o de 4 de Fevereir()
lico.> nnO erão intolerantes, mas se os mesmos mi- aos fil os dos officlaes de mIlicIas.
nistros do culto erào tolerantes, como não bavião O ~R. FRANÇA: - Deve remetter-se á commissão
se-lo os membros da Igreja.·que não erão ministros de petIções para lhe dar o competente destino. .
do clll~(\:.A intolerancia :l?0is não vem dos pri~cipios Foi remettido á indicada commissão.
da rebgzao, ....em da mIst!1ra, que se tem feIto dos OSR. NOGUEIRA DA GAUA, por parte da COmmIssão.
poderes do. ~be!e da Igreja com os do th~on~, logo de poderes leu o seguinte:
que se unIraO estes poderes, e se lancarao no '
mesmo livro de registro, as leis ecclesiasticas; eascivis
confundirão-se por esta mistura os limites dos dous
pederes, e nós, quo conhecemos os limites dos nossos
não passemos além delles. O que nos pertence é
a gloria nacional, e o bem geral da sociedade. e ao
corpo religioso o conduzir o homem para a felici
dade eS{liritunl, não devemos ir contra a marcha
dos ministros da religião, nem elies otlpõr-se á
nossa, de"cmos caminhar em harmonia; além de
que o mettermo-nos nos sentimenlosdo homem é se
guramente a maior das tyrannias. (Apoiado).

Tem-se aqui trasido exemplos attribuindo as des
graças da França 1\ toleraneia religiosa, mas eu já
aqui tenho oulido attribuir as desgraças da Franca
não sei a quantos principios. ( Apoiado). Se um
~rincipio não serve, diz-se que a elie deveu a
França as suas desgraças, e atemorisão-nos com o
seu exemplo, quando os seus grandes males forão
produzidos por uma multidão de causas, ou como
diz um escriptor, todo o universo concorreu para
elles. Masjá que se a11e~a ~om o exemglo da França,
deUe mesmo me servIreI. falio da França aetual,
muito differente daquella que' os nobres membros
não duvidão tomar por exemplo. Esta, digo, foi
menos escrupulosa do que nós; admittío differentes
cultos, e portanto fez mais ainda do que o projecto
estabelece.

Promette-seneste sustentar os ministros do culto
catholico, e a carta de Luiz XVIII, diz em geral
que os ministros dos cultos serão respeitados e- pro
tegidos com li mesma igualdade, logo se o exemplo
da França serve, parece-megue é para _concluir a
favor do p8!agrapho que esta em questão. A. esse
exemplo podemos tambem ajuntar o da Inglaterra.

Fi~~e~t~.e~' h~i d~· ~~;~; ~ig~~~ ;Ji~;aÇã~' ~~;
artigos que servem de explicação.a es~e,.mas não é
disto que por ora se trata. O artIgo dIZ que a con
stituição garante a liberdade religiosa com i:ertas
modificações; pois ,quando chegarmos a essas anl
pliações e restricções, haverá .lugar de apresentar



a!IUe1les soecorro~ .peeuniarios, que julgar eonve- I!ão é' bem facil de 'l?Onhe~ que. se tal principio
mentes e neeessanos...... ... . . tIvesselugar.escl~.sar1éLalel de fllZi!rexcepçi>esde

. (t.. Pa.~ da assembléa.geral,.'1 de ~atl1brode 1823.:. lngares,porque llao halllgar,qae.não perienca á
- Barao·d.e. Santo;4"ll1JZ!'O.-Jose Arouche de T<r uma. comarca. nem comarca que:não tenha ci>lTe
ledo. Renà&n.~~ !ose' de', Rezen.de.Costa.- Ma'M~ gedor.; todos querem interpretar as: leis contra os:
~ntho NO!l~ra dIlGama.-Pedro ~AraU]D PDVoS, especialmente em.materias detribatoscom
Lima».-Falapprovado~ .:: .. ~to:qnesee~grosse.otheso~;e.é;porisso·~llea:.

O SR..SE_CRUARJO 'MACIEL DA. COSTA leu o parec..er villa: da .A.talalll,.e 'ontras têm sOfi?do ;POi" IJialS·de'
da ·CODlIIllSSaO de fazenda sobre um~representaçao lO.annos .um, trib~to de que alei oSISentoll, por
da ca.m.ara da Vllla da Atalaia, apresentado e CUJo. motivo elll'eClSo -acabar semelhante injustiça,
adi~do- ria' sessão de 23 de Setembro. .... . a-que a commissão não quiz attender~ : •

.O SR. SoUZA MEdo: -: Sr. preside~te, quando se ,Passoagora.ã tratar .da decima dos prediosur-
apresentou este. parecer da commissão de fazenda I b~nos. ; _. . .: .
sabre os negocros representados pela camara da o. alvara de Z7 de Junho de 1808 nãotem a ex
viUa da Atalaia, provincia das Alagêas, por onde cepção daquelle, de que acabei defallar, mas é certo
tenho a honra de estar nomeado, requeri queeUe· que os.executores·dos lançamentos nem sempre' têm·
ficasse adiado emquantO-. eu o examinava ,com os attendIdo aos direitos dos proprietarios, nem áfra
seus papeis, e as respectivas leis, por quanto não quezados predÍOs; e dos lugal'es~ A villa da Atalaia
pude ver sem dôr qlle.a commissão desprezasse .in- é uma pequena viUa, de poucos edifieios,' pobres,'
limin~ um meio tão analogo de .beJ?eficiar a villa da e pequenos, os homens abastados, situados pelo.
Atalaxa, e .outras daquella proVlllcla, e até a outras campo com suas fazendas e lavras, têm na villa pe
do Brazil, mes~o sem' atacar ascircumstancias quen8:s casas.. para assistirem quando alli vêm, e
actuaes do Imperl.o. Agora que entra emleitura e dis- f~ra disso estão sempre fechadas; estes e os pobres
cussãoo referido parecer. eu direi o que sinto sobre' sao.vexados na cobrança, sem se aUP.nder a que a
o caso. declma s6 é devida do rendimentoeffectivo, ou de

Pede a camam da villa da Atalaiá ertincção dos um justo valor dalle ; por conseqaencia é necessario
impostos de 5 réis em. libra de carne verdeesla- que se não desattendão ás queixas de um povo.
belecido pelo alvará de3 de Junho de 1809, de c.om q!lem. a lei se não executa, como deve, mas
l2S8OO réis por cada loja e taberna para o Banco como alguem quer. .
do Brazil, na fórma da lerde 20 de Outubro de 1812, . Resta-me. finalmente mostrar o que ha sobre o
e-da decimadospredios urbanos, segundo a lei de contracto d'aguardentes, que a dita camara pede
27 de Junho del809, e pede outrosim a confirma- se confirme, e a eommissão desattenae. Diz a com
t;ão legal de um contracto de aguardentes alli missão ~e aqueUe contracto não deve snbsistir~
estabelecido a beneficio' das obras de uma cadêa· p~rque f0.1 eslabel~do c0!1tra a f6r~ da Ord.. do
publica por falta de rendimentos do concelho. LIV. l° T1t.66 § 40, a CUjas formalidades deve.a

Eu· não concordarei na extinccão de todos os re- camara. recorrer, quando faltem as suas rendas;
feridos impostos, porque essa medida é perigosa mas.o que diz a citada Ord. ?
nas circumstancias actuaes do Brazil, vist.o que, as- DIZ, senhores, o mesmo que se praticou na villa
tendendo-se ã todos, ou muitos lugares do Imperio da Atalaia s6 com uma pequena differença que se
que a exemplo instarião por alla faltarião as renda~ póde supprir: e foi, não tendo a camara rendimen
publicas para acudir ás urgencías do estado .na crise tos, com que pudesse fazer uma cadêa publica. pro
mais apertada, em que nos acbamos, porém alguns. poz uma finta na f6rma da Ord. do Liv. l° Tit. 66
daquelles impostos estão estabelecidos na villa da §~, e sendo presente o corregedor da comarca, em
Atalaia, e em outras injustamente, e contra a lei adJ~nto de camara geral e homens bons, estabele-;.
e é contra elles que 'eu declamarei. . cerao· afinta sobre um contraeto das aguarden-:

Os moradores da viUa da Atalaia não devem tes d~ termo na distancia de que trata a representa
pagar o imposto de l2SSOü .por cada loja, botequim, ção da camara; puzerão-no logo em pratica, e com
e taberna, creado pela lei de 20 de Outubro de ~seu lucro se tem feito grande parte da obra pro
1812, não pela. razão que a cama~dá, mas sim J~ctada,. ent~tanto que .agora se ped~ aconfirma-:
por oulro fundamento da mesma lel,diz aca- ~.ao legISlatIva por ser lUnda necessarlO: houve.alli
mata que se deve mandar cessar o imposto, s6mente a .falta de se não. obter . primeiro· a carta:
porque foi decretado por lO annos, e estes são p~ra e:' pedido ~ estabeleCimento. da finta, come:' a
findos, entret~nto oslO annos, de que trata a lei, lei eXIge ;mase ~ta a';pequena d~fi'erença, que digo
sãoparaaappIicação, e não para aexistencia, como que se p6de suppnr. VISto que fOI o accordo de ca-·
se v~do preambulo do Alvará, isto éique a fazenda marageral p~ranteos q.ue se p~iãooffender, p0rlIU:6
publica -entraria comaguelles rendimentos. para o a cadêa é alh necessar:,xa, contmúa ~m ob?! e maIS
Banco por espaço de 10 annos, mas não é, que estranho se~ lan~r mao de algumalIDpoSlÇAo no:va,
no fim dos 10 annos devesse cessar '0 tributo .' do que de uma, tal qnala de que se trata. '.
porq!1e depois daquelle tempo deve entrar par~ . Tenho porta,?to exposto todas ~: ~has:idéas, se
a· cana geral da nação, e não para o banco: Ora a:assembléa:nao tomar em conslde~açao;o expell
o'fundamento da lei. por onde aquelles moradores e dtdo, mostro.e,u quem o que me fOl,posslvelabem
~atros não devem pagar.o dito iInposlode12$SOOr5:, de-meus c~~titumtes, e como vo~cont~o parecer
ep?rque o § 2."" da leI de que se trata exceptua. da commlSsao, otrereço a segumte:
mmtoe~ressamenteos lugares em que~nãobou- EHÉ" " .. ' .......•.
ver magiStradó:de -Vara branca, e'contra semelhante . « NDA· . " .
diSposição expressa: se:'estábeleeeu"a1li o imposto, « Propon.ho que se defira: ã repreSénta.~-00 Idà:eâ'!'
~rpietando~-se' '!I'biti'ariaménte a lei com a ceIe- mara davillada Atalaia, provinciad8S"A!ao"'ÔaS~ e'
bre descoberta de que .oeorregedorda comarca tem· se:diga ao' governo pela maneira seguinte::.:·' .. :
j nriSd!~~:em~d~as vi}laS, e consegtiintemente . -«: 1." Que' mande- recommendar ú>daa equidâd.~ ,
todas ellas,têm'magtStrado de vara branca; como se a· respeito do lançamento earreca~ação· da decima·;
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dos;:predios urbanos, tendo-se·, muito em· vista que qu~rer, que semelhanoo" estabelecimento .dure até
aosproprie1arios ~se desconte . todo o tempo, que reformas geraes,:.quandoé da primeira necessidade
tiverem os:prediosfechados.por falta de alugueres. ~e; se evitem. :irnmediatamente ,abusos. porque:

" t( 2.0 , Que mande inteiramente prohibir nasvillas IUI1gu~lIl ..deve.estar um só momen\Osugeito ao·.qne .
euio magistrado territorial nãofõr devara.bl'lU1C8jGala Il&Q manda. . '
lançamento,e arrecadação de 12S800rs.de cada.l0Ja, E como o dito Sr. deputado- aca ba de a1fumar que.
botequim.e taberna. para o Banco do Brazil; per a villa da.Atalaia não é ~o pobre como se suppóe,.
ser esta excepção. muito expressa no al'Vlltá de 20 porque;: diz; elle, se acha infor:nado que elia -é uma
deOutuoro de 1812 § 2"" sem se entender o corre- das.m.ais.ricas da provincia; eu que. estou bem ao
gedor da.comarca para todas as villas·della. faeto dalla. e que tenho .tfalli todo o conhecimento"

. «. 3.0 Que o conteúdo nos dous' artigos supra nu- declaro que a riqueza daquella villa' se acha nos es
merados seja extensivo a todas as províncias, c~jos tabelecimentos,.e fazendas que tem pelos seus cam
lugares delle 5": posSão aprovei~~ • pos, que são com etreito ricos e de muita produccão
- « 4.0 Que VISto haver precedido no estabelecl- como são todos os territorios da tlrovincia das A1a
men~o d~ contracto,.ou monopolio de agua~ente gôas,' mas a villa em sié bastantemente pl:qUena e
da di~ villa da Atalalll,aconcordata ge:al , emter- pobre, e coJ:!1 poucas cazas, e incapaz de soffrerem
vençao do corregedor da comarca, se haJa o mesmo· par;e_ a decuna dos predios urbanos, e no· todo os·
por confirmad~ e~qumto durarem as O?ras da ca- l.2S8OO rs., que segundo a lei não devem existirnella,
dêa.qtle o motivarao ; h.a!endo-se l?or.dispensada a na do Purim, Porto de Pedras e outras, por cujos
falta. de alg:um dos reqUISItos especifica~os. na Ord. motivos eu mes~o propuznas emeMas que otrereci
do Liv. 1 ~~t. 66 ~ . 40, attenta.a necessIdade; e uso que este remedlO se estenda á aquellas. e outras
que delle Ja tem reito o respectIVO conselÍl().-o de- quaesquer villas, que estejão no caso de serem ex-
putado. Jos~.de Spu::a .Mello. » . ceptuadas.

O SR. PRESIDENTE propoz separadamente· cada Portanto é necessario remediarem-se males, e
um dos artigos da emenda, e farão apoiados os treS injustiças, de que os povos vivem bastantemente
primeiros, e regeitado o ultimo. escandalisados.

~ O- 8R; .CALDÀS : - Eu faltaria ã justiça se me não O SR. CALDA.S: - Eu disse que a materia da re-
levantasse para apoiar o parecer da commissão. .A presentação era objecto d'uma lei geral, e que por
vma da Atalaia, em primeiro lugar não está em isso não podia por ora ser attendida, e sim quando
circumstancias tão deploraveis, 'que lhe seja penoso o fossem todas as mais viUas, que esta"'ãonasmes
pagar esse' imposto; tem capitalistas, e homenS aba~ mas circumstancias; não sei portan:.o onde está o
tados, e não· é pequeno o seu giro; e portanto absurdo, em que o nobre deputado assevera que eu
quando·se.assente queeIla·deve ser alliviada de con- cabi.
trib.uir, parece que· isto só póde ter lugar quando Quanto a ter faltado ã ordem, estâ o illustre preo
todas as Qutras em iguaes circumstancias tambem opinante enganàdo ; eu não fallei da parte da sua
forem; o procediíílento contrario faria vêr uma emenda, que não foi apoiada; o que expendi foi a

. particularidade, ou uma especie de privilegio; que favor do parecer da commissão, combatendo o que
produsiria, e com razão, o ciume nas outras villas. se dissera contra eUe; e se o nobre preopinante re
Tenha pois a sorte das outras para se não faltará ferio as minhas expressões a essa part~ não apoiada
justica por siugularidadesodiosas. (O illustre ol'ador da sua emenda, entendeu-as· mal, porque eu nem
faUou tambe.m sobre o que se diz no parecer a ·res- dalia me le~reL E' o que tenho unicamente· a
peito .do· monopolio das aguardentes, e presença dizer; .
do·c~lTegedor{ mas: não se entendeu nesta parteo: O SR. FRANÇA.: -Si.presià~nte: boas leis naS
tachlgrapho Soa0 Caetano.) ," mãos de executores'mãos, sempre se. tornâo leis
·0 SR. SOUz/.·?tb:LLO:-O nobre deputado, que. más: ao contrario leis. más nas mãos. de bons.exe

acaba de falIar praticou um absurdo, comoillostra- cu.tor~sa~o tornão-se:.boasleis. T~~os o éxemp!o.
rêi;.e sabiu f6ra da ordem à,a---prunelra parte da Inluha proposIçaO na especle

,Sahí.u .da ordem por faliar contra as ,idéas que secontrove*. . " . ..
que apresentei sobre o contracto das aguardentes, A camara da VlUa da,AtalaIa represen~ cont~a o
'Luando não era necessario, .porque. a emenda vexame.,. que causa. ao seu povo a exacçao do lm
sqbre esta parte do contracto não foi apoiada, e posto de. uma dobla_po~IoJa de venda aberta n.a
sobre o que se não apoia não se falIa; além .diSto mesma villa. A questão e. se a ~a.I!lara s~deve quel~
bem mostra que não tratou de lêr os papeIS em xar cont~a os exactores..Á leI nao o~ng~ os povos
questão; porque se os lesse, veria que o corregedor da Atal~Ia a ~agar tal lID.posto; pOI~ emum:dos
que assistio coraaccamara .geralao estabelecimento seus artlgo.s dIZ:...,.,.. Deste Il1!.POSto fica0 ~SOIVldos
do contracto, não foi esse,qlie elie diz intruSO; agora. os. lugares pequenos,.o~de~aohouV~r,m1Dlstrosd~
lá-:existente.,que não. sei quem. é; foi sim o legitimo var-a branca: ~a Átalala nao. 1:Ia ~~lStro de vara·
corregedor da comarca: que servia elIli18l2; anno.em !>ran,ca,.ergo na() devem os .seu~ Vls~hos pagar o
quefoiQ;taLadjunto, enegociotratado-;' ~quanto Imp!>s:o;.e_ o que ~e ~e~ ..;enge ~p?rfacto dos exa,
P<lrém. ao ,absurdo '. que avanço~. é comeffel~·,n~-· ct!>r:es,c, naopor dISpOSIÇ~Ode direIto. .
vel·; porque pretende que a villa ..da Atal&a-nao .Devo.r,omtlldo .e;sclíllecer á· ~sembléa,sohr~, o
seí,a.:alliviada,dos .impostos,: em,quan.t~;não aforem que ha a,: ,esteres.peIto; e dOIlde. :,p~e,de o monov.o·
tQdos'os lugares-4o-Impeno por1Ilew d~·reforma a_ roeu ver, :deos:; ~~~ores pub!icos .cobrarem.
geral,. visto- que êlla· não se deve consIderar de dalFIell,e,s. ~vog. o qU,e,;.n,ao d,ev:.~m,:B~(,a,eito.á I;!sta,'
melhor condição para esse fim : ora o Sr. ~putado coUecta. A- J~ta .da fazenda' da.. .lElerendo
deYia,.at.tender~ que, mostrando-se @e n.unp.osto m?s-trar~~ mUl,z~l?sa~o augtllemo d3.!>;ren~as;p~~,
G<>5.·12S800,rs~.seacha;injustamente·e~beleciàoina: bli.~,!cndo"a.~CçaOf.OOm.qu~;alel.a~rib!1laVªo
vj1Tá. da AtiUaiaondà não ha: magistrado, de. "Vara as villas; DotavelS, nas quaes hanal? Illl;D1strt)s de
b~anca Da:fórn::,!, da: lei, é. a maior dasinj~tiÇas: vara branca'; quando.otúras,que nao tinhã.o taes"
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magistrados; e erão todavia nO'cOnceito, da mesmaIem 'que não honverem 'ministros de vara' branea
juntá. ,-nota:n:is, não' P.é1gavão trib~to, representou sãO, isen~ pela lei do,trib~~ lojaS; afim de que
~rep~çaodoerano a tal respe1.to; pergun~do se expeçao as:ordens pelo IIllD1Stro da fazenda ,a fa- :
como,dlIVldosa, se:acaso dessas',villas notavelS no zercessar o abuso, comq-w tem siào coüectaãas
seu con~it...o, em que não concorria a circ,!lIIl~cia até,agora ao -di~ Tespeito. '" "
de termlníStrosde, va,ra,branca, se devlll engrr, o 'O, Sn ÁiU.mo T ...;.. . ' ' • ' lêa''I' .tributO " "., ,"'. .,' U..Ld.'U. :- u regueU'O se a el

•.."C '-' ,:. •.••. " ,'. • ':. sobreosimpo~tosdo'Banco doBrazil~ ~'vêr se ,
A- resposta foI ~or que.a~ergun~, porque se na sua determniação esl.ão comprehendidas es~'

lhe res~nden que. SlJD:e lá fOI p'ela mc~mpe~nte villas, que sequeuão de ·pagar. ' .
declaracaodopreSldente,'do erano a leI ampliada O S Y' . p' . d . .
em maieriade tal importaJ]cia; ficaJldo em:regra'o , R. E!tGCEI!l0.- areCf?-me que eve~adiar-
que qniz:o mesmo presidente -e nãQ o que a lei se a ma~na,n~ s6" pela sua. unp~rtancIa,mas,
determinava~ , . porque dIZ.~spelto a outras mUltas villas; ~ nada
_Ell..sei disto, porque, havendo de se rematar nesta pod~ã d~Cldir-sesem sab~rmos se tem ~aVldo de

Côrte peta: primeira vez a dita renda, se mandarão. termmaçoes, ou declaraçoes sobre estes lIDpOS~S.
consultar pelo conselho da fazenda as condições' da . O SR. <;ut.~o :-Eu tambem voto .pelo adia-:
sua arrees.dacão, a crua devião servir de base estas mento, pOlS segundo-o que ouço. ha dUVidas sobre
e outraS chamadas resolucões do presidente do era- a lei, e bom seria que esta apparecesse; porque se"
rio, que para alli se remétterãonessa intenção. Fai com effei~ .elia diz que só pagaráõ as villas, on;de
eu encarregado de redigir como official do conse- houver mlmstro de vara ~ran~ segue-se que am
lho as mesmas condições; e tive occasião de obser-, da sendo ~ande a povoaçao,.n!10 deve pagar, uma
var a quebra de direito, e o arbitraria, com que taes vez que nao tenha aqllelle Inmlstro. '. '
resolucões procedião; mas todavia seguindo as ba- O SR. ALm:mA :E ALBUQUERQUE :-Não vejo pre
ses á lêtra redigi as condi~ões ; e neDas inseri a que cisão de tal adiamento; o negocio me parece muito
respeitava á exacção da dobla das lojas de venda simples. epóde ser decidido já. Ou ha falta.na exe-,
aberta nas villas, notaveis para os senhores dajunta cnção da lei. e os e:xactores abusão deDa, e então
que não tinhão ministro de vara ,branca. pertence o negocio ao poder executivo, ou a leipre-

Subirão por cousulta as condições redigidas com cisa ser interpretada. e enl.ão o meio é outro, pois
todos os papeis, sobre que tinhão sido trabalhadas; de nenhuma fórma. se p6de isto decidir por um pa-
mas cuido que o. presidente do erario_ministro. da recer da commiSsão., ' ,
fàzenda se advertl~do seu err~ commetti~oantenor- O SR. S9UZA l'dnLo :- Ainda me levanto para.
mente a tal respeIto! ~ por 1550 descera<;l e~enda- declarar ao nobre preopinante que a camara da Ata
das. nesta parte; omIttmdo-se.a tal ampliaçao. que lia tem marchado formalmente neste negocio, {Iois
denyava da resposta dada á Jun_ta da faz~nda da ~ sua representação fOi, dirigida ao poder executivo,
Bah}a; a qual resposta, c<;lmo se nao retractasse, t.?" o qual' a remetteu a esta assembléa para o devido
daV!a fic?u sempre servmdo de regra na exacça~ coIihecimento, por conter interpretação, ou refórma
d~ lIDpoS~ com gravame dos povos, a quem a leI de lei, quando com etreito o que ha é mera execu-·
naO o attributou. . ção e s6 refórma de abusos. Portanto está o nego-

Muitas villas Se devião ressentir de tão exotico cio em via competente. e convém aue se decida aqui
procedimento; e a da Atalaia é uma dessas, que ora com justiça definitivamente. ~ :
nos dirige suas justas representações. O caso necas- Consultou então o Sr. presidente a assemb1éa so- ,
sita de rememo, e nós devemos dar-lh'o. Sr. presi-bre a leitura da lei de 20 de Outubro de 1812 e de
dente, esforcemo-nos por cortar 0_5 abusos do poder cidindo-se qlle fosse lida, o Sr. secreta..i.o Maciel da
arbitréfrio, que por tantos tempos têm aggravado a Costa leu diversos artigos deDa: depois disto pro- .
sorte dos povos., .' . ~ :. põz o Sr. presidente o adiamento requerido, que
. Por uma vez.fique entendid~ que o .ins.pector ge- foi apoiado. c afinal approv~do; devendo por isso

1'a1110 thesoUl'o não tem nenhuma autondade para oífioar-se aO'governo para lDformar sobre quaes
declarar uma lei .axri?igua; nem menos para a am" quer resoluções exp~icativas ~~ dita lei ~e im:{>ostos
pliar, como na e5pecIe de ~e tratamoso.fez. Isso p~ra fundos do ~~co doB~,eda leI que wpõz
resabe· á marcha do despotismo da sua dictadura, tributos aos premos urbanos. '
~~m que sempre dominarão n'aquella reparlição os O SR. NOGUEmA DA GAMA leu por parte àa com
mspectores get:aes,.de que occorr~~ exe~plos a missão de poderes, outr{) parecer do theor seguinte:
ca:da passo na histona das suas admuustraçoes. " . .
'A lei fixou, como qualidade requisita' para se cc PARECER

qualificarem de devooores dos t~butos das lojas. ~s
viU t' .. tro d v a branca e nao « A commissão dos poderes e:1.aminando o diplo-

. as que lvess~m~ms . e ,ar .! ma do Sr. José. da Silva Lisboa, deputado eleito pela'àeIXOU' nem podia' deIXar dependente _do JUIZO das
jliD,tasdefazendaproyinciaes,quaeserão;onnã.O'erão cidade,da Bahia, o achou conforme ã acta, e esta ás
as.notaveis, que pudessem s9ffrer omesmo tnbu~o; instrucções.: portanto é de parecer que devé conti
óqaal já mui odioso é por'sua: natureza,assml' nnarno.exercicio de suas funcções; como deputado
como em regra o são todos os tributos directos, ordin~"'io,'cessando as de deputado 'supplente, que
para soffrer ser aggravado' por'semelhante :m.aneira até..agora exercia.
tãoexotica,e inhumana, quanto é', confrana,aos « Paço.da: assembl~a, 8 de Out~ro 1iQl~.-Ma
principios, eregrag elementares-de conectar os po-- 'fI.Oei:J(J,CtntJwNogtte"ra da -Gama:-..4monw..··Carloll
-vQ5- ~ ;~ig· faz: 'que ~gue tanto- o ,gr?Sso~commer-- 1l.~ c:U: A~dTada Machado e Sd'Va~~Fol·appro-
ciaDtedapopukisa Clda~e~co~o,o ~serayelmer-· vado.." _ ,', ..
caiJor de:retàlho dà'aldela,CUJO' ,meneIO difficú1tn-· "Passou-se ã nomeaçao dos membros da d~pntação
sametitElpóde ;'supprfr-Ihe,ás n~essidades de:~ deStinada acumprimen.tar S. M'0!IDper~dorIi~'di.a_
êSCaSSa :subsistenCla. Voto porláIlto que ao governo· 12 porser'o anmversano ,da creaçao do Impeno, a
sedeclareqi1e esta villa', assim cOmo todás asmaís; dá- acclamação e natalício do mesmo Senhor i e o
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Sr.' presidente nomeou os Srs. Ferreira de Araujo,
Ve..'"gUe~"'O. CW..a :Barros, Teix~ira d~ Gouvêa, Go
mide, Lopes Gama, Camara, Pedreua do Conto,
SilvaLishoã, Ro~ Fxança, Andrade Lima, Car
neiro da Cunha, Souza Mello; Nogueira da Gam'l,
!)'Omelai, Fortuna, M.~tms·B.s.os, Alvares da:
Silva, Faria Lobato, Hollanda Cavalcanti, Dias, Ri
beiro de Sampaio. e Carvalho e Meno.

O S1\. PRESIDEN'IE assignou para a ordem do dia o
projecto de constituição.

Levantou-se a sessão ãs 2 horas da tarde.-Miguel
Cah'1w[/,lluPm e Almeida, secretario. '

parti~ipar á V. Ex. que todos os officiaes actuaes,
menCIonados na relacão n. servem effectivamente
sem faltas !los:seus deveres; ~ que sendo o pessoal
da secretaria amda despropomonado ao expediente
diario, que além da correspondencia com os consn
les e agenies estrangeiros nessa r.ôrte, se compõe
da eorrespondencia exterior com os nossos agentes
em Londres, Pariz, PhiIadelpbia e Buenos-Ayres,
~diente que com o tempo não poderá deixar de
crescor consideravelmente;julgopor issoque são pre
cisos ao menos seis officiaes, em lugar dos cinco
existentes inclusive o offieial-roaior. O que V. Ex.
levará ao conhecimento da assembléa geral consti
tuinte e legislativa•

. (f Deus guarde a V. Ex.-Paço, 7 de Outubro de
1823. - José Joaquim Carneiro ~Campos.
Sr. João Severianno Maciel da Costa.»-Foi remet-

PRBSIDENCIA. DO SR. RIilEIRO DE ANDRAD.\ tido ã commissão de legislação.
Reunidos os Srs. deputados peIas 10 horas da Passou-se á ordem do dia e continuou a discussão

manhã, fez-se a chamada e acliarão-se presentes adiada do § 30 do art. "10 do projecto de consti-
66, faltando com causa os Srs. Rodrigues VeIloso, tuição. .
Pereira da Cunha. .Araujo Gondim Lopes.Gama, O SR. FRA.~ÇA :-Quando eu lembrei á assembléa
Ribeiro de Rezende, Andrada e Silva, Alencar, e votei que convinha supprimir todo o art. 7°, a
Carneiro de CamJlOS, Matianno de Albuquerque, que pertence o § 3° de que estamos tratando, foi já
Carvalho e Mello, Camara e Nogueira da Gama; e na intenção de poupar é mesma assembléa esta di
sem eIla os Srs. Pinheiro de Oliveira, Pacheco e \"ergeneia de opiniões, em que ora ~ vejo flnctuar;
Silva e Sobreira. podendo mui bem pelo contexto das doutrinas,

O SR. PRBSIDENTB declarou aberta a sessão, e que abaixo se achão expandidas no projecto, ficar
lida a ncta da antecedente, foi approvada. declarado e radicado este direito de liberdade poli-

O SR. SECRETA.RIO 1tL.CIEL DA. COSTA. leu os se- tica natural do cidadão, sem que todavia delle se
d d d . fizesse uma these tão absoluta, que tanto ofl'endegui:ltes o.meios do mi~tro e esta o os negoclos aos pios· ouvidos dos timoratos em materias de re-

do nnpeno e estrangelrOs: ligião; pois aliãs na verdade bem estranho me pa-
ti: Illm. e fum. Sr.-eumprindo a determinação rece ser de uma constituição o trataz'..se nana de

da assembléa geral constituinte e legislativa, que cousas do outro mundo, quando só nos propomos
V.. Ex. me communicou em seu offieio, em data de regular os negocias deste, que tocão á nossa com
18 do mez passado, para que se lhe remettessem munidade politica; e se abi tem tido alguma 'Vez
todos os esclan:cime!ltos possíveis sobre a federa- lugar questões de semelhante natureza, é só pelo
ção .do Estado-Ci~pl~tl}lo, de que trata o art. 20 do lado de obstar a que o despotismo torne outra vez
pr_oJeeto da constitUlçao, tenho a honra de remetter a levar o seu imperio até ao santuario do coração
á V. J?:., ~"'8 ser pres.ente ã ~esma soberana as- humano; erigindo em direito o abuso de dominar
semblea, nao s6 o Of!iClO do ba..rao da La~n,,:, que as consciencias.
contém. o a~to de .mcorporaçao da provlncla de, Mas, emfim, a assembléa entendell que não devia
Mont~Vldéo a est~ Impeno! mas tambem as !lctas admiltir a minha emenda suppressiva, que em ou
das villas que forao succe~lvamente faz~nd.o _IgUal tra occasião fiz á tal respeito e eis-nos mettidos n()
incorporação; .~ogando a~. Ex. a res~ltUlça~ de mare magnum da disputa: se o homem em socie
tQ.dos estes papels,!l?&O que nao forem maIS preCISOS. dade é ou não livre para obsequiar a Divindade e

« Deus guarde a v. Ex.-Paço, em '1 de Outubro tributar-lhe seus cultos deste modo como querem
d~ 1823.--:,los~ Joaauim. Carneiro de Ca,?,pos.- uns, ou daquelle comO querem outros.
Sr. João Sev.en;.anno"Macle! d~ _Costa.ll~FOl remet- Impertinente questão, que eu de bom lttado ce-
tido ácpmmlSsao de ConstitUlçao. deria á competencia dos theologos de Profl;são l. ••

« D1m~ e Enn. Sr.-'-Havendo a assembléa geral Vamos porém tratar da materia.
constituinte e legislativa participado ao governo Sr. presiden~e, eu não -vejo. d.~nde po~a nascer
que })recisava de informações ~obre o numero dos ta.D;toesu-emecunento pela reh$1'l0 catholi~a .apos
oIDClaesexistentes na secretaria de estado dos ne- tolica romana, dessa declaraçao de um dIreIto do
gocios estrangeiros e dos que são precisos para o homem, que nin~em lhe póde ~egar. . .
seu expediente, seus ordenados e· emolumentos, Bastante respeIto, conSlderaçao e preemmencla:
com a declaracão se todos os officiaes della servem se dá ao seu culto nos arts. 16 e 24 do projeeto, de
effectivamente' ou se alguns ba impossibilitados que depois havemos de tratar, qualificando-a de re
do desem.peo.h~ de suas obrigações: cumpre-me re- ligião do :esta:do, unica mant~~a por ~e e autori
melter á V.u. de ordem de Sua Magestade Im- s~nd<r-se o governo J>ara auxiliar os ~ISpOS na pu
perial, para ser presente .na mes~a as.~mbléa ge- ntção·dos seus snbditos, que por escnptosattenta-
raI a relacão dos· sobreditos' offiClaes com os seus rem contr::. o seu dogma e a sua moral. . • '
respeetivo~ ordenados, bem como a. pauta e o map- Que mais se pr,etende, ou que ~ais se póde pre-
pa demonsu-ativo dos seus emolumentos desde. o tender em um palZ que quer ser livre ?
mez de Maio·de 1822, em que a:re~erida secretaria' -E como é que ~p6dedizer que .a constituição
de estado foi.desligada da secretarIa de estado dos favorece a apostasia? '.. . _ ' .._
negocios· da guerra, a qq.e andava aunexa. Entendamo-nos,senhores,e~tasquestõesdereIIgIao
-«~uanto aos.outros artigos, sobre que a assem-nunca te~!t0 lugar, D~m cabnnento.em as as.se.~

bléa· geral deseja ter as precisas noções, tenho de bléaspolitlcas, como e a-nossa, se a mesma relígIao
15
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se não· tit"era converti..do pelo genio do mal· em..{ como se faDa em promover com este paragrapbo. êl:
mod~ e m~ira honesta de se. perseguir a· inno-;. apostasia.? Eu teJiho isto ·por grande uiecnsequeu
cenCla da TirtUàe namrah chegando o abuso da ty- CIa... . .. - .. ' 
rannia até ao excesso de levantar·jui%os privativos f .. Ouço 1ambem di%er que temos faltado :ao.nosso
com a.~ de tribnnaes ~ offic?o-santo o~'san- Juramento; mas pe1im~ declaração que acabo
tl;H>fi!ClOr .segundo lhe chamão. ~ara pe~"'tUr ao de apontai-;.~ ser a religião ca~oIica JKlr exceI:...
cidadão VIrtuoso econdemnal-o indefezo a morte.. I~Claa. religião do estado e a umca por eiie man":'
como por mandado de Deus, aIlacinando os povos tida, tambem se destróe aquella. injasta iniputacão;
com prestigios de que a Divindade approva a bar- fazemos assim exactamente o que jurámos.· -
baridade dos assassinios commettidos em seu uome. Quanto ao dizer-se quenenhwna constitui~o

E" Daia destruir o engano desse prestigio; é para tem reconhecido l,áo amplamente este principio de
fa%.erSob~ ~ fa~ da te.."Ta. opprimida com taes ~de :religiosa; respondo lJl.:le na carta dalIa por
embustes o direito mampbante do homem; é. em LUIZ XVill á França se considerão com igualdade
uma palavra, para que não volte mais aos nossos todas as religiões, o que nós.não fazemosr pois nos
lares esse sapposto officio-santo, esse geüio domaI limitamos a reconhecer sómente a catholica para
que acoitado âas Jazes da razão desappareeen já de religião do estado; segaindo-se disto que somos
entre ãs nações que amtava e opprímla com a sua neste artigo mais restrictos que os francezes. O que
terriyeI presença; e para que os máns finalmente nós não queremos é constrangimento; não quere
tenhão de menos am recUlSO na sociedade para op- mos religião por vio1encia; nem a nossa santa e
primir e 'Vexar os bons, que aqui fazemos. artigo de para como é, precisa de taes meios~ ser segui
constituição de uma consa que nunca o seria, se o ~ quando eUes não fossem em 51 abominaveis e
abuso .do poder 0?â~ tivesse lembrado ás mesm~ injustos. (Otachigrapho não pôde ouvir o resto.)
nações, ~ constituídas de novo se õesapressa.-ao O SR. SILVA. LiSBOA. :-Sr. presidente, ainda que
deste, aSSl:Dl COmO dt; outros ~unestcs fardos: mo- reconheço-me por incompetente para discutir um
numen~~ infames da 19noranc:a dos tempos que os objecto de tanto melindre; e Da sessão antecedente
produzuao. ficasse mui descorocoado com a alluvião da elo-

Voto portanto que passe ~ these; já que se votou quencia de tantos honrados membros, que se 0Ppu
outra vez que~~ artlgo, o qual no meu con- zerão â minha opinião; nem tenha memoria de
ceito melhor fôra omzttir-se em todas as .suas cadà"um dos seus argumentos para dar resposta
partes. directa; sendo além disto li. materia. tão vasta, que

O SIl. YB&Gt1EIRO :-A materia deste paragrapho é impossivel responder plenamente na estreiteza
tem sido discutida com grande interesse; mas têm do tempo de uma faTIa; comtudo tornei a pedir a
apparecido opiniões, que me parecem estranhas á palavra para satisfazer no modo passivel ao meu
doutrina do paragrapbo, porque ate tê~ le~bra~o õeve!'. .. .. . . . ..
apostasias, que só podem pro~over a mdignaçao SeJa~e lICIto. dizer com o ~nptor do ~s;nf't.to
e excitar desconfianças e receIOS; quando tudo se das Leis:-DeseJava passar em no doce; smro-me
tinha evitado, se os lionrados membros se tivessem arrebatado da corrente.-5e se tratasse de fazer
limitado ao esf.ado da qa.estão; mas ~ece qu.e de co~stituição 'Para um e:>~do de ~nios, e ainda·de
proposito se tem tomado aqueDe caIIllnhO sem que phQosoplios (O que é. chime~) nao 1r.lvendo. então
eu saiba quaes são os objectos ou fins que se têm pen$O de abuso, talvez podena .passar sem mcon
em vista. vemente o paragrapho controverso; mas o caso é

(O Sr. Andrada .Machado in~errompeu O ~rador, muíto diverso.
dizendo:---Sr. presIdente, aqtl, nada se .d~ com Impugnei o paragrapho em questão por me pare
propo3ito máu; mGMe V•. E:c. ent!"ar o ,Ilustre cer a enunciativa da: liberdade religiosa., não só cie5
deputado na ordem.-O orador continuou): necessaria, mas tamben1 inconsequent.e e 'perigosa
.O que eu digo é que se· tem divagado por fóra da ã religião catholica, e á estabilidade do unperio•.

qnestão; e isso é que é faltar á ordem, porque é E' desnecessaria tal regra;_po~e a liberdaGe ,.e
tratar daqtúllo ql1e se não ~ebate. _ "l~, que ~ ?ec~ como direito .ind!.vidua1 do

Sr. presiden.te, neste artigo enumera~ os di- c~dadã? brazileU'o, amdacom ~ explica~es e mo-~
reitos mdividuaes e no paragrapho de que .estamos dificaçoes propostas, não têm SIdo demandada. peIa.
tratando aponta-se um delles,que é a liberdade re- nação, e nem ainda inculcada nos escriptos publicos
ligiosa;ora ql1e esta constillle- ~ da~eUes direi- os quaes Jl~ agora se têm restringido a declarar o
tos é innagavel e·aqui I!ada mttlS se. d!z. Entra-se, voto p~triO~lCO para a reforma d.os abusos do gover":
porém a snppôr uma liberdadereligzosa absoluta DO arbItraria, que antes da nova ordem de ~usas
e a ciamar contra eIla; mas esta questão é. diffe- não dava a devida segurança ãs pessoas e proprie
rente e não tem lngar.Deste"paragrapho. A.quí de- dádes, nem o competente e imparcial ·accesso aos
vemosconside:rar esta expressão -liberdade reli- em~regoseho~s d~ estado; most:rando-~,a?co~
gi~como consideramos no lo §-aliberdade pe5- ~~.? o povo ~tisfelto, qu.a~to á :~~servaçao i da:
soai.· .. :. _ ... .- -" religIaO catholica, como a umca religlaodo estado•

. Por ventura alguem ~ceiou que a liberdade,pe5:- ã respeito dos nB:ttll'aes.d!>paíz; só não .~~trad.i- .
S61i. se·tomaSse no sentIdo absolu_to de'uma Iilier~ zendo a ~Ierancla politIca sobre as religt.o~dos
dada· illiaritada .,. Certamente não. - Pois ct mesmo estrangelI'Os. que, de .facto. e até por tratados, Já se·
digo'da libeidade religiOsa, da liberdade'~ im- achava estabelecidà~ Portantoexpnz os meus senti
prensa.me.;. enUmerão-se ~ direitos p<:rora e de- men~s, declarando. qae a concessão ·do proiec~.
~is veremos com que amplitude se gosao..-. . .. e~ f81ta com ex~o de poderes dos n~~constí-.
'Pó~ nenbnJit lugar têinas questões qne te- taintes,' que têm Jurado a Kuarda <ia religiao cath~·

Jilio ouvid.o debater.· Dcm~~.nósdeclaramosque lica: dizendoemcon~~uenc~,que, se fossesanccio
a-i~CãtOOlí~é;'a.l'8ii~o do;.~ ~orque nada a liber~tle rebgwSt!' amda só nos_termos do
a~ópela.umeaT~deira-e{)()r·lSSO~ ~t.}~ se!ana (o que nao espero) SGneçao do per:
~Psetá'a: mnea manti~:peIo~;·logo, Junar e da apostQ$ia.
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·Em~de"~ haven~ nem~~o. n~ I teeeu·ern Inglaterra. eom a apostasia do rei.B:enri
presu.nnao. mandato da naçao. nem amda:!n.strucções que VID. Todá a hiStoria das naÇões dá - .
de~ sobre o.~pto ; ~ :reconh~~do-se va de~ resoltado; é já bem o disse o~~~
no proJ~-ser a religIao. catholiC? a religiao por ~o no· tempo doImperador Theodosio·o gtan
.e:z;cellenci4, é sopre lD:aJ?eua extranb.o O?-cultar-se de-Beg703 fUi e:r~"!~m tatus componitur orbiS~
ao nosso povo. tão religioso ç v~.h.::;duxo, o que elle ~go da estabiliéfade do Imperio é não nienos~vi-
~UD.ca adoptou. nem quer, dando-se-lhe a éxpeeta- dente. ".. ..
tiva-e licença de espectacnlos .dereligiôe5 hetero- Nenhum col"!iato p6de deixar de ter justO receio
do~ entre os na~aes do paJ.Z,. que por extrava- de que, admittida aregra da liberdade religio '
ganeza se lembrarem de apostatar da religiã? de povo (que até agora se tem deixado viver sem~
seus ~~ e crear a seus filhos fóra do gteIDlO do strucção eonveniente) se descontentaria. conside
calholiClWO. rando-se privado da sua maior propriedade a canso-

Ainda que tal faculdade foose (o que nego) con- !ação da :religião estabelecida, vendo a h~terodoxia
forme ás luzgs do seculo. e derealbeneficio ao povo, deV'~ e corrente nos concidadãos, e talvez nos
~davia, .D:ão sendo esta a sua -conhecida vontade, Il.:opnos illhos : e os p-restmlidos de sabios declama
na? con,ma declarar-se a ~queza da regra; cum- nao, e tal.ez~o contra o governo, allegando
pnndo a Wdo o :prudente legIslador, segundo aconw (com apparencla de razão) a tyrannia de se fo~
selhão os publiClStas mais sabios, seguir a maxima rem as consciencias. apenas' tolerando-se mas nao
de P~tão e Solon. qtle não se deve fazer ao povo se p'eJ'!IÚttindo, as religiões fóm das eonimunbõe5
bem a força ; e por issO, quando este sabio formou chnstãs. -
legislação para a republica de Athenas, deu a satis-- Temos ainda em triste recordação o exemplo re
f,:ção, de que 000 tinha feito as -melhores leis, mas ~nte do que os sophistas, infleis e atheus, pratica
50 a~lZas tr.J.e o JIOf'o podia S'Upportar. rao com esse pretexto na F!"lmÇll, tanto-concorren-

E inconsequente a regra proposta. Se é de di- do p{lra a roina do reino christianissimo. Reconhe
reito individual do cidadão a liberdade religiosa, é ço que esta ruina teve muitas causas ; mas é ineon
manifesta inconsequencia limita-la ás communbões Lestavel que, entre as mais proximas e pungentes,
christãs. e não este~~~-~, P.4;I'Il todo~ os fins e efi'ei- foi a imprudencia e i~~len~a dos que 'p~garão a
tos, tambem â rehgJ.ao Judàica, e a mahometana. ~leranCIa absoluta, ndlculisarão as relijtiões posi
Qnanto á religião judaica, bem se poderia allegar a tlvas, e aLé enthronisarão a deusa da1iberdade,
defeza, ou escusa, do escriptor do espírito das leia profanando os templos com horrida idolatria, até
no seu memorial que figura dos judeos aos inquisi- que o afueismo triumphante os destruio.
dores; visto que, sendo Deus immutavel. parecia rersuado:me que todos de timorata consciencla,
não hav~r erro ~ais perdoavel do qtle o de guarda- ft~1S ao seu.Jurame~~te convencidos de ser a reli
rem a leI de Moisés, na llersuasão, de que Deus aín- glão catholica a rehgtao por ezcelleflCiG, vendo que
da ama a religião, que eUe mesmo revelou, e man- elia poz ºpé firme na Anlerica desde o Mexico até o
dou observar. Cabo de Horne, e que sob_ o seu abrigo crescerão

QllIlnto ~ religião mahometana, se poderia allegar. tantos ~stados, não ac~aráõ ~azoavel, que, coI!l a
(segundo dizem os mussu.lma.nos) que só eUes são os relaxaçao prop?sta! e nao pedida, se poriba em rlSCO
verdadeiros crentes, e os puramente fieis; visto que de ~ ~rder a l~Ja do occidente, como já quasi se
no seu AleGtão se de~ara .que não ha Deus, senão extinSUlO n? 9nente:
Deus, e que Jesus Chr:isto fOI am dos propbetas man- Seja-me liCIto aquI recordar o facto celebre do rei
dados ~or l?eus. ainda que (segundo pensão) Maho- ~e Inglaterra lorge Ifi. Q~do o se~ ministro Piu
met fOI maIor propheta, ete., condemnandollor isso lDStou com. eUe para sancClonar o BtU proposto no
toda a idolatria. parlamento para !1 emancipação dos cathólicos de

Ãdmittido o principio vago dos redactores do Irlanda, sendo. alIás ~? anugo desse insigne ho
projecto, não se vê razão, porque tambem não se mem ~e estado,. e.!.!lUlliberaI nas suas idéas da to
estenda a Ub-erdade religiosa aos Deístas, que só lerancla_das ~ebglOes, recus.ou dar seu assento;
acha0 verdadeira a religião n~tural ; e tão cathego- pela razao untes•.d~_quena .sua coroação havia ju-
ricamente se declare no art. li>, que, fóra das com- rad~manter a re~glao anglicana. .
munhões christãs, todas as mais religiões são apenas Amda .que eu nao approve .tal facto, qomtudo n~o
toleradas. Finalmente a regra é perigosa, não s6 á posso denar de reconhecer a unportancla da firmeza
segurança da religião caLholica, mas tambemá es- do carac~r,_ quando se ~rata d~ .guardar juramento
tabilídade do imperio. sobre religtao esta.b~!eclda; e ~to mesmo redobra o

Supponha-se to que Deus não ;permitta) o caso te~orde que ~ religlao_ catholica serã, pelo menos,
forte talvez extremo e inverosimil, mas não impos,. mUl desatLendida, senao perseguida.
sível' de que o nosso ·lmperador.ou algum de sua . Um dos honrado~ membros p1uito insistio na re
dymnastia. tentasse apostatar·dá religião catholica, c0znI!le.~dação<!a 1:iberdade rel;igio~, allegando ser
e seguir por' exempro, a religião anglicana: não a_rehgtao um direlto da consClenCla, e mera rela
se lhe p~deria negar o inculcado direito iridividual caao entre ~ homem e De~s, e que está no sanctuario
da liberdade religiosa. . o entendimento, onde na.o póde entrar o poder hu-
Suppon~a-se que ~ão ~a a meno~ especie de mano~ . .... . . .'

força aos Cldadãos ,do 1IDpeno, e nem amda J;lrocu- Mas mnguem l~a~ ·negou os. fóros dessa li:
rasse com-seus, ou alheios•. escriptos inp-mr' nas herdade. que se:~taa?s actos ~nternos; mas o
opiniões· e fazerproselytos. Que resultaria da forçaparagrapho em questão eVldentemente se refere aos
do exemklÓ.1 Sendo o ~hefedo poder executivo a actos externos de corpo, de doutrina, e~culto. publi
fonte da .aonra. e o disPenseiro àos empregos, ~r co, como se declara nos §§ 14: e 15. _
lisonja e interesse logo'em brev~haveriageralmoda .E s.endo incontestavel, que, em toda .af6rmade
e hypocrisia, de só se achar verdade na religiã() do governo, ha razão deliJ!lltar, s~gundo'o interes~
príncipe;. ese faria complêta revolução ~o. estado, do estado, os outros direitos indiv.iduaes daliberda~."
ficando em risco areligião -catholica, segundo acon- de, pro..Priedade, ·e.industria, etc., como se pôde
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n~ iamhem a autoridade do goVérno de' eóarCtar Jcão de se abra~ o calholicismo pela magnifieencia
o~ dal{Uelles aetG5-~ em ~teria d~ reli-: do culto, especialmente no aetO. em que o.~o
gao, e nao'coneeder os direitospoliücos senao aos saeetdote ení&! () s"~~.;~roTda (corações a CIma)
ecclc~ da declandacreligião por ezceUencia preparando os fieis para a adoração do Altissimo ;
do -estado' '.. .. ~is parece que eleva todos os espiritos da terra ao

-Fallon-se milito sobre demonstrações de verdade, CéG. : .
e de garantias de ctireito apriori.Vario" :::lembras desta augusta assembléa consi

.Eu; no.meu hmni1de entender, penso que em po- derarãoconveniente a declaração da Iibeldade reli
litieà só valem~entos à posteriori, pelos efJei- giosa, como preservaüva contra as futuras pe:rse
tos~~. .. guieõe5 da intolerancia, e tyramnia, que só póde

'Reconheço que o espirito do chr.stianismo- é proàtlZir hypocrisia, e adias de individuos e povos.
contrario á fOl'@. e persegni~o, e que alie sórequer Mas nem já existe o tribunal do santo offi.cio, que
II adoração de Deus em espuito e verdade. sendo a até está abolido com um tratado com Inglaterra; e
pureza da crença mera obra da Graça Divina. o progresso da philantropia, e da caridade ehristã

Estou firme na regra do nosso Salvador-ningnem moralmente impossibilita a reproducção de h01'n
póde vir li mim. sem que o pai que me mandou, o das scenas do antigo fanatismo; e é evidente. que a
attraia. Sei tambem que elie declarou li. bondade controversa. liMa da consLitnicào nào dá garantia.
de Del13 e sua tolerancia aos homens, como (diz no contra tyrannia fatura. •
EvangeÍbo). fa=endo nG8ctr o seu Sol, e chOfJendo Quan'o a mim, temo que, ao contrario, essa Unha
i~lmente sobre 0$ bons e máos. talvez seja a espada de dous ~mes, que faça divi-

Porém é não menos certo, que, dep<!is da revelll- sõe5multiplicadas, até por glebas, no corpo DoliLico
ção da Divina vontade sobre os artigos de fé, e do Brazil t para antipathias religiosas. e irrêconei
culto, os homens nÃo têm liberdade religiosa sobre liaveis seitas.
taes artigos, ainda mesmo nos actos internos; bem Sobre o cargo de hypoerisia, digo, que isso é llQ1
que só o Creador, que perscruta os espiritos, possa mal de todos os estados que tem uma religião do
conhecer, quem es~ ou não, em ignorancia inven- minante; mas não se verifica no grande corpo do
civel, e 56 à si tell1 reservado o juízo, e o castigo. povo, que é sincero na sua crença.

Mas em governo humano, uma vez que se está EUa Só póde existir em poucos scepticos que nfi'e-
certo da religião, nenhllma autoridade p6de conce- etilo duvidas, e re~erem o infalllvel da evidencia.
der aos proprios subditos a liberdade religiosa nos mathematica em otiJectos religiosos, em que aliás
aetos externosl.~rmittindoa indifterença ou oppo- (segundo diz o apostalo das genLes) por ora só ve-
si~o a essa relipião. mos em enigma.

O mesmo Dimo fandador do Chrislianismo que Os governos não podem, nem devem, por isso
prohibio os lances do zelo indiscreto dos seus ~ci- dar liberdade religlosa. pondo em perigo a ordem
pulos, que reclamavão o fo~o do céo contra os in- publica. Além disto é impossível ajustar os enten
crednlos de sua dO'ltrina, dIZendo-lhes-n<io so.beis dimenlos, ainda mais que os relogios.
de que espirito 80i8-. deu comtudo a lição pratica Et:n todos os paizes nunca foi permit.tido publica
sobre a maneira da taleraucia. na parabola do pai de mente contrariar a estabelecida f6rma de governo;
família agricultor. cuja seara se achou cheía e en- e {)or isso os dissidentes se ctillào, ou se conformão
trelaçada de Zizània, e o feitor requeria o arranco a ella na apparencia; c neste sentido se p6de lam
desta; ordenando-lhe que a deixasse crescer simúl- bem dizer que vivem com hypocrisill pohtica.
taneamente com o trigo, para a devida separacão Não p6de entrar em justa . duvida. que a uniror-
em tempo opportllno. • midade de uma religião dominante. e a conformi-

Não lia lugar algmn no Evangelho, onde elle de- dade de todos os naturaes do estado a ella, concor
clarasse a ~misSáo de deixar o bom lavradorplan- rem muito para dar caracter á nação, e estabilidade
tal' a zizàDla por mão inimiga em seu campo prepa- ao Eoverno.
rado para a sementeira. ' Testemunha o imperio da A.ustria, qlie com a fito-

Este é o caso do Imperio do Brazil. que até agora meza do catholicismo tem sido o mais tranquillo.
(graças aDeus) não vê entre os naturaes dopaiz a seguro. e poderoso da Europa, sendo o baluarte
enxertia de religiões bereticas.. contra o turco, que por vezes tem tentado a das-

Tndo qaanto nesta assembléa se tem allegado so- truição da christ.aridade, e contra a Gollomania, que
bre a pratica de alguns governos llberaes re!ativa- ameaçou, até extirpar. toda a religião.
mente á promiscua per~ão e pl'f?tecção de -diffe- . Alé~ disto. a moralidade d~ povo austria.co é re
rentes religiões aos propnos subditos, só prova a conheCIda ate na encyclopedia: .nova de Edimbur.go
necessidade e prndencía politíca de taesgovernos. (artigo Áustria), notando-se ser esse paiz, ~âs
pelas peculiares circtimstancias dos respectivos es- tão }>opnloso. o em que se commeUem menos cnmes
\li.dos, onde existe grande numero de ;naturaes hete- capltaes, comPara.ndo-~e c0!D ln~aterra; e, sup
rOdoxos. . _ posta pela sua sztuaçao, nao teziha as vantagens

Mas no Brazil, como :prudentes le~ladores' po- con;unerciaes ~este p~, ~mtudo é conspicuo em
deráõ em boa consciencIa, e sabedona, estando (1" artIstas e SablOs da pnmeIraordem.
arêa 'limpa, facul~ a introducção de estrepes e Um dos nobres deputados decidio, com dogma
espinhos de doutrin~_, e .d~_eu1tos c~ntranos _á t!sDi~,.'sobre a opinião que sustentou em contrario
desna por euellencia- ~ao catholi~, e ~uJa á mmha, repetIdamente affirmando, que os seus
exeellencia ,é tão reconhecIda até por unpartIaes argumentos não tinhão r<3sposta.. Contra este des
neterodoros? _ potismo litter'atio. não sei replicar. Estou todavia'·

.Ainda ha ponco tempo li uma J:istoria daviagem c~rto; qúe o'principal corpo do povo vive .d~_auto- ,
de·Uí:n ingléz (!Ir. Ensta:che) áItalia,ond~ eUe aeon- ridade, s~br~ tudo .em mate.!ias de religmo~' e·
selbá· aos seus compatnotas, que, seqwzerem per- digo, e direI sempre, ~e ·nao se lhe póde fazer
man~cer na religião anglican~.não vão- .'Vêr .em maio~ mal; do ~e.por leI-dar-se:-lhe a icféa de. ~e
Roma missa de pontificaI; pOIS sente-se a lDsplI'8.- tem liberdade religIOsa, que a maIor parte dos mâi-
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riduos não sabe em que consista, senão na liberti-

n~m. d rel""- d - #d _J. IA.mda on e a 19laO omman.... se a<;aa en'Q -
vida em erros causados pela ferrugem dos seculas.
todavia é isto menos mal, para que não .enha
causa peior com a faculdade de se poderem seguir
as ::.bominacões das heresias. Porventura se daria
tolerancia f pratica dos pais de familia. a quem o
sophista de Genebra no tz:a~do de educação acon:
selha não dar aos filhos ldea de Deus antes de la
anoos, com o p~etexto de que a~~s se arris<:a á
.:orrupção tendo ldéas falsas da dmndade? :.'ies
ses e em outros absurdos cahem os apologistas da
liberdade religiosa. .

Um dos illuslres deputados até chegou a dIZer,
que só no mundo da lua se poderia dar regra con
traria á do projecto da con.stituiçã0l e que p~recem
ltLnaticos os que a contradizem..SeJa-m~ liCito n:-
torquír contra essa censura, li. miro aIluslva, predi
zendo. que, decretando-se a Ngra da li~erdz:de
religiosa. ainda" com as e:tplicaçõ~s e monl,f1~aço~s
com que se limita, grande calamidade sera lmml
nente ao lmperio do Brazil; e torno li. dizer lal
decreto será safl~ do periurio e apostasia.

Occorre-me li. reflexão de Burke: a sensibilidade
faz ás vezes loucos os homens que tem solicitude
filial peta pnl!'ia! mas assim m~smo,.a sua loucura
é melhor que a lD(atuaÇlio dos mtrepldost que 1l1Tl'
tão Dada temer das pcrigo511s innovnçõcs ao estado.
Se tnos loucos bradão, vendo os riscos, ou provendo
ou prestlntindo OS riscos a mala" da nação. pódo-so
dizer que é brado da humanidado, quo treme de
perder o povo o rruc~o da revelação, e recahir na
gentilidade. .

Con'c1uirei com uma ponderacão. Se os eccleslas
ticos p.r~textando ~iberdade •religiosa .di~~rem,
como dizlão os legisladores da li conslltUlçaO da
Franca, não reconhecemos votos contra a natureza;
e casàrem, allegando o inauierivel direito das livres
uniões conjugaes. que o direito romano chamava
um dos direit.os primitivos de cidadão, o J.~ COfl
nubii, afim de não viverem com hypocnsla, por
ventura o governo teria tolerancia de tal licencio
sidade? Não, não.

O Sa. HEl't'RIQUES DE REzENDE :-Bem me podia
escusar àe fallar, porque o meu natural acan~a
mentQ faz que se me varrão da ídéa todas as razoes
de que estou cheio, sempre que me levanto par~
falIar. Mas eu tenho na mesa uma emenda. que fOI
apoiada, e é preciso dizer alguma cousa para sus
tentai-a.

Eu já disse que o meu desejo era, que estas ma
terias fossem tratadas por artigos regulamentares
e não em uma proposicão tão saliente. que poderá
ir ferir de frente os prejuizos do povo. ~as pas
sarão já outros paragrapbos, qae tem mUltas res
tricções, passe tambem este, uma vez que ,se a~
mitta a minha emenda, e então elle ficara mais
supportavel. Entretanto eu direi o que sinto a f~v?r
da materia. Todos os argumentos que produz~ao

alguns nobres deputados para combater o artIgo,
são mais a favor do que contra.

Um trouxe o dito de um escriplor que aconse
lhava aos protestantes, que nã? fossem a Roma
assistir aos pontificaes de vatIcano, porque a
pompa e a magestade do culto os poderia iDd~r a
abraçar o catliolicismo: isto o que prova e que
elles devem ser admittidos, entre n6s, porque. longe
de perigar o, catholi.cismo, a pompa e m!1~:liflcen
cia do culto os fara abraçar a nossa religtao: ve-

nhão que a .eràade e pureza da nossa communhão
50 converterá.

Outro .nobre deputado disse que os judeos erào
os deposltarios dos principios em que se funda a
n?5Sa cren~: qu~ er~o os depositarios das prophe
Clas e dos lIvros lQsptrados: venhào por isso mes
mo sejão admittidos, para que vendo que a nossa
religião se funda nos mesmos principias sejão con
vertidos pelo attrat;tivo da pompa e grandeza do
n')sso culto.

E' pois certo que seus argumentos apoião este
paragrapho em vez de o destruir. Nem se diga que
o catholicismo é desamparado pela constituicão,
em vez de o defender na conformidade do nôsso
juramento.

Sr. presidente: este projecto, tanto proteje o
catholicismo, que até passa a ser injusto com as
outras seitas: elle ·diz que a religião catholica ro
mana é a religião do estado, e a unica mantida
por elle; e eis-aqlli a injustiça. O estado é o ag
gregado de todos os subditos do imperio, todos es,
tes contribuem para o estado, e o estado só sus
tenta o calholicismo, o seus mmistros; en tretanto
que os outros cullos sào mantidos á r.usta dos indi
viduos quo os professão: donde se seguo quo os
individuos de todas as seitas, como membros do
estado, pagão para sustentação do cullo calho
!ico, e o seu é pago por cl1es em particular.

Ainda faz mais este projecto: deixou aos bispos
C4lholicos o direilo da censura sobre os oscriptos
religiosos dos catholicos, e aos outros nào deIXOU
essa garantia. Tudo isto é um grande favor

l
se

prot.ecção particular prestada ao Clltholicismo. To
davill eu propuz a minha emenda, porque nito
aC:lei prudente l\dmittir toda e qualquer rehgiiio.

Todas as religiões positivas. :::ir. presidente .•••
lancemos os olhos sobro as religiões lodas do mun
do. e veremos que em todos os seus dogmas, e
toda a sua doutrina ressumbrão as vistas do legis
lador: todas são estabelecidas se""undo o systema
que os legisladores quizerão ostabelecer, de sorte
que as ditrerentes religiões são a base dos ditreren
tes costumes dos povos.

Ora 53 admittlssemos a religião Mahometllnll,
que adapta a poligamia, ahi teríamos a polygamia
no Brazil, o que é contra os nossos costumes; se
admittissemos religiões idolatras, llhi teríamos no
Brazil idolatria; teriamos costumes oppostos; o
povo seria desunido, e conseguintemente fraco.
Succederia entre nós como no Egypto, que era o
fõco dp. todas as religiões, fomentadas pelos seus
despotas com vi.stas de div:idir para rein~r como
conseguirão; (A ordem) pOIS bem; eu sei que es
tou fóra da ordem, porque esta questão é propria
do art. 14; mas eu faUo na mesma dir~cção em
que tem fallado outros s~nbores, e trago Isto (lara
mostrar as razões que tive para propôr a minha
emenda, porque eu não.i~lgo .qu~ s~ja razoaval es
tabelecer liberdade relIgIOsa mdistmctamente, ad
mittindo entre nós religiões com costumes e moral
inteiramente oppostos aos nossos: o que de certo
viria a introduzir a divisão. e portanto separação
entre individuos da mesma nação; ficariamos fra
cos e escravisados. Volo pois pela minha emenda;
e ;e diga-Uma razoavelliberdade religiosa-por
que qnando chegarmos ao art. 14, faremos as con
venientes restricções.

O SR. MACIEL D.-\ COSTA :-Sr. presíde.nte: ~e
esta discussão fosse um mero combate htLerano,
muito ha que teria cedido o campo da batalha a
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qualquer dos senhores que têm íaliado em ~enlidoIm_od~ca9Ões já feitas n?s arts. l~, 15 e 16, essas
opposto ao meu modo de pensar, porque velo por nao dunmuem nem uma linha esses lDconvenientes.
e:tperiencia qu& depois de longos disCllESoS em que E~!endamo-!!os pais, senhores, o àar absoluta
mutuamente se lisonjeão os combatentes;,4e terem liberdade, ou antes, decretar como um direito do
refutado as opiniões de seus adversarios, cada um cidadão brazileiro a liyreescolha de professar pu
fica na sua, e talvez" rindo-se internamente uns blicamente o culto que quizer, importarló-a liber
dos_outros. dade de deixar o cult.> catholico por ou.roqual-

. Mas aqui vejo eu um dever a encher, e trahiria a qúer! Certamente que sim: porque de outra sorte
minha consciencia ?e de~:tasse cOFTer á ·re:elia uma seria esse chamado. dt:eito ~a siril.Jlles ~sserção
causa, ·em que mUlto Vlll dos maIs caros mteresses abstracta sem aI?phcaçao prallca. Debalxo pois
de meas constituintes. Os illustres autores deste desta hypothese e que vau argumentar. E pergun
projecto (cujas luzes respeito e cujas rectas inten- to: Podemos nós legisladores brazileiros decretar
ci!es ~fianço,) adoptando neste caP!t~o um tom ~omo direito absolu~o .~os cidadãos br~eiros essa
didactlco, como farIa um autor de política, propus&- line escolha -de religlao lJue bem qUlZerem, e o
rão como direitos decretados pela constituição uns rablico exercício deUa? Não: e porque'/ porque
enuncíados vagos, que n'uma obra de politica ser- não temos para isso missão, porque não somos
virião sómente para mdice das materi~s que o au- para isso autorisados, porque ninguem nos encom
tor promettesse desenvolver, ~ para assim metho- mendou isso, nem quereria encommendar.
disar seu discurso. E com atreito, senhores, (repito o que já disse na

Alguns de meus illustres collegas, e eu com eUes grimeira discussào) quem representamos n6s aqui!
observamos mas inutillnente, que mal podiamos povo brazileiro, isto é, catholicos romanos: de
discutir cada um desses enunciados, sem .que pré- quem recebemos procurã-ções 't do povo brazileiro,
viaznente se lhes désse um sentido fi:to e positivo, isto é, catholicos romanos: 'para que? para fo.zer
admittindo elies, como admittem, tão variadas mos sua felicidade por melO de institllições llde
significações. quadas a esta grande familia, para segurarmos por

O illustre deputado, que tomou a si a defeza do uma constituição política seus dfreitos actuo.es, e
projecto todo, persistio nervosamente na inutilidadel restítuir·!be outros usurpados. Bem esm.
desta préviaex:plicação, dizendo que o que é de SI Mas um povo -eatholico sabe e crê, _0 crê bem,
claro não precisa de explicações, ao passo qUfl via que não ba salvação senão na religião catholica,
pela discussão que muitos de seus coIleg!ls variavão sabe que os que neUa nascemos e para elIa entra
na intelligencia desses enunciados. Vendo isto, mos pelo baptismo, contrahimos li obrigação de
gulltdei silencio até que o mesmo illustre deputado, neUa vivermos e morrermos. Nisto não ha philoso
em desenvolvimento de seus argumentos, asseverou phia nem subtilezas, e não na outra. sabida senão li
que por esse enunciado-liberdade religiosa-ar- de negar o facto. Como é logo criveI, senhores, que
"orada em direito individual dos brazileiros se este mesmo povo quizesse que nós legisladores seus
queria dizer que a constituição garantia como tal a mandatarios decretassemos -como um direito para
liberdade de professar cada um o culto publico que elles para seus filhos, e para sua infeliz posteridade
<'scolhesse, e isto porque ao homem é livre adorar a livre escolha de outra qualquer religião, e o que
a Deus como entender, e dar-lhe o culto que qui- mais é, a profissão publica ·della no estado, que
zero seria, nem mais nem menos, o decretar como legi-

Levantei-me então, e disse, na anF;ustia do tempo tima a iníracção e soltura desse vinculo religioso,
que estava a findar, que a these philosopbica podia que nos une á sociedade catholica? Não, senhores,
ser verdadeira em geral, mas não na hypothese em não: não é criveI; ouso afianca1-o.
que nos achamos, e produzi os fundamentos da mi- O povo brazileiro não é um 'aggre~ado de selva
nba opinião muito rapidamente; fundamentos que gens que se ajunlã.o para se constitwrem pela pri
até agora, depois de tantos e tão enfatlcos discursos, meira vez, e para formarem um estado, onde tudo
nao vi ainda destruidos. é preciso crear. .

Todos os senhores que têm fallado em sentido O povo bl'azileiro é um povo feito a muitos res-
oP2.0sto, prevendo talvez ja os mãos resultados da peítos, e a respeito de religiâo, perfeito e conSlt
generalidade d'um8 lal proposição, têm proclU'ado mado; tem um passado, e summamente glorioso,
attenuo.-Ios, e.uns disserão que de se decretar como tem um presente, e quer um futuro que dt:seja pre
direíto essa liberdade de escolha de religião, não se parar; tem instituições, tem costumes, habitos e
segue que os cidadãos brazileiros mudem da de seus opiniões, que lhe são mui caras, e que procura
pais, como se um povo, cuja grande maioridade não manter, garantir e segurar em o novo pacto social
tem estudos phílosophicos, e· a quem o saudave! que contrahe; e uma das cousas, que deseja com
respeito ã religião é um grande freio, não tomará muita especiali~e conservar mesas, é ti. religião
azo para. sacudir o jugo della, vendo proclamada de seus pais, com a qual está de lodo identificado
como .um direito civil a· liberdade de escolha.. e por isso o pÔ2 como CD?àiçIJD preliminar sine qua

Oa.trosdisserào que se da generalidade da propo- non na fachada do edifíCIO que levanta, .
sição se pudessem temer illações pP,rigosas, podia- E será manter ·em sua inviolabilidade e pureza
mos adiante decretar uma declaiação que as des:- essa religião o decretar que elIe e seus filhos têm
truisse. Outros emfim, com grande tino logico, o direito de deixarem essa mesma religião por outra
disserão que argumentar contra uma proposição que mais lhes agradar 1 Não, não. Tudo quanto se
geraI, quando a elia se promettião modific.açõe5, disse para· escapar á força deste argumento, procu
era nada fazer• porque era preciso tomal-a com as rando dar significações differentes.á. palavra....,..
suas modfficações; mas se falIarão de modificações manter - que vem no nosso juramento, para provar
que se podemo fazer não podendo n6s adivinhar que não envolve contra4ícção o manter a religião
quaes elias serião, não podemos tambem decidir se com essa liberdade de mudar para outra, ·é pura
allas serião capazes de destruir os inconvenientes sophistaria; como se .essa mantença consistissenrt
da ge~eralidade da proposição, e se falIarão das 'pomposa, mas esteril declaração de qu~ a religião
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catholica é por excelIencia a religião do esla~o. e : em religião, porque nào havendo leis coactiyas para
que seu cülto é sustentado pelas rendas publicas. I forçarem os cidadãos ao culto nacional· não ha
Ah! Senhores. o deixara gremio do catholicismo lugar a fingimento. '
por qualquer das ~e~tas christãs é um ~al ~ grande' lJIas. para os estrangeiras que t:ierem para o nosso
para o p?vo braZlleJ.ro, mas .eu. pre'?Jo aessa de- lmperw. e .para os filhos àestes épreciso que se de
c.re~?!l hberdade um mal aInda !n:l.10r, mal hor- crele essG ltberdade : é ou~ra objecção que ouri pôr.
nvetlIDe ?e~hulI;la sorte. A.dmIttir estrangeiros á familia

E' a faci! tendencia de homens sem instruccão e brazileIra e um favor. e deveremos nós torcer e
perdidos por paixões despnfreiadas, para o esque~i- violentar. nosso .~slema religioso ao bel prazer dos
mento e o despreso de toda a religião e para a in-I estra~geIros? Nao devem elles submettcr-se, por
differenca, Que é o cancro roedor de toda moral. que seus Intr.resses, ás condições que nos convier olfe
produz "o esiado ataxico do corpo mcial e sua disso- recer-Ihes? Essa materia não é para aqui, adiante,
lução? Q!;la~ será :pois a libe.rdade relig.iosa q~e o q1.!a~do se tratar ~as condiçõ~sreligiosasda ad
povo brazilerro deseJará? A umca que podIa desejar, mlssao d~ll:<.>s. vera a .assemblea co~o os de\'emos
e quer que llIe seja garantida pela conslituicão po- nós admltt.lr ~e maneIra que sem nollmlal-os em
litica que se vae formar. e da qual na varda"de ne- sua~ conSClenClas altenlemos pelo bem da religião
cessi~a muito. e vem a ser que as autoridades pu- nacIOnal. . •
blicas o deixem .livre e lranquillo no exercicio pu- Remato. pedmdo ~ assembléa que se entender
Mico da religião santa que professa; que nisso ne- que as minhas razo,:s ,?ll?a vale!?! se lembre ao
nhuma oulra ingerencia tenbão senão II necessaria menos que ":S consl:tluç?es polltlcas ~s mais li
para manter a ordem e tranquillidade publica, que beraes e mais perfeitas Idealmente! llno serrem
o não espionem nos actos da sua vida religiosa para p~ra nada, se os povos a quem se destlOão não estão
buscarem motivo de p'erseguições em suasl'alavras amda n~s term~s de a~ recebereI!!. e. q1.!e_não h~
ou aeções, que proteJiio essa mesmo culto pubhco vendo. a 1Ustr~cCilo pubh.~ e bons ~nstItUlçoes UUI
cootra perturbadores publicos em escriptos e disc'lr- ve~ahsad~ amda o espmto publico, e dado bases
sos irreligios03. phllosop~lCas Ú moral dos povos, correm os estados

Eis aqui a justa. II santa. liberdade que deve grande rl~co.ol? se unive.salisarem e snnccionarem
querer o povo brazileiro. Mas e.'l84 liberdade que se certos pr~n.clplOs geraes. que p6dem cortar os vin
pretende decretar e fundada "O gránde principio culos religIOSOS que os prendem e contém. do que
de que o homem é lIVre de adorar a Dells ao seu tom_os bem doloro~o exeml'lo na historia das re\'o-
'modo e segundo lhe dictar Slla ra.:ào, liberdade que Iuçoes de nosso~ !has. ,
as leis humanl13 lIão devem contrariar ou atacar. Proponho p~IS que se suppruna este parngrapho,
Essa proposiçiio não é verdadeira, senão afplicada ú membro do arllgo 70

, con;x o que na~a se perde, em
religião de coração, respondo eu, 11 qUll está f6ra segundo lugllrq~e.~e destme um capllulo para tratar
da alçada das leis humanas, mas não a regpeito do sómente.da rehglllo! _que bem o merece: onde se
culto externo, porque ninguem póde prohibir que eslllbele9110 as c,ondlçoes. que se de~em Impôr aos
um POyO queira e decrete para a grande família do estrangeIros de. dl.fferentes cO,mmunhues que hou
estado um ou outro culto exclusivamente, comu yermos de admlttlr no Imporia.
cem etreito omostra a historia e recentemente llcabão O SR. ;'loxTESU!!.\ : - En poucofallarei, e talvez
de fazer os liberalissimos legisladores de Cadh. 2". se tivesse estado presente ás duas sessões em que a
Um povo catbolico, que legisla para um estado materia se tem discutido, dando os Srs, deputados
cath01ico, onde não ha seitas nenliumas religiosas, a entender as suas intencúes. e fundamentos para
nenhuma injuria faz aos cidadãos deUe em recusao basear o arti~o, nada eu téria que dizer; mas como
decretar como direito individual uma liberdade que nào ouvi essas discussões, quero declarar o meu
realmente elIes não têm como catholicos, e arra- modo de pensar, além de que 11 materia é de bas
soadamente se deve presumir que não querem. 3'0 tante con sideração para que eu deixe de dar o meu
Ainda que o codigo constitucional se cale a esse voto. Quando eu li este parllgrapbo parecia-me q:ue
respeito, nem por isso fica atacada essa liberdade nào admitiria discussão. nennuma. esto. doutrma
de adorar a Deus a seu modo, porque se o cidadão casou-se tanto com o meu modo de entender, quo
se desviar da religião de se.us pais, o que s6 faz julguei que lodo o mundo teria no coração o que diz
gente vil, e por interesses pessÇlaes, o estado não o este paragrapho, e que passl1ria, sem haver um s6
persegue se elIe o não ]>erturba, e a Igreja menos, deputado que entendesse o contrario.
porque antes por elle chora. e· por eUe ora e faz Mas não aconteceu assim: já se tem gastado tros
preces a Deus, e depois de empregadas as diligen- discussões, a talyez não se acabe ainda hoje. Alguns
cias canonicas inutilmente, ha-o como Etnico ou Srs. deputados têm faliado vagamente sobre o pa
PublicaM. , . ragrapho e produzido o que s6 tem lugar a expen-

Em taes casos p6de apenas o estado privaI-o do der-se no seguimento do capitulo. A meu ver os
goso de certos dirpitos. como um freio para evitar illustres autores do projecto, quiserão s6 declarar,
imitação de taes exemplos, e nada mais. Assim pois, que a constituição na parte religiosa, não seria menos
senhores, não nos l'ontentaremos nós que o homem liberal" do que Das outras, isto é, que a constituicão
tenba em si a deploravel possibilidade, certamente brazileira, reconhecendo os direitos inalienaveí"s e
culpavel aasolhos da religião e da opinião publica, imprescriptiyeis do cidadão, tambem reconhecia o
de abandonar a religião de seus pais, e que a séu..crue o homem tem de prestar a Deus o culto que lhe
respeito as leis do estado se calem, e as da Igreja dictar o seu coração, nem isto podia deixar de ser
só ordenem orações e preces, e havemos de passar a porque assim como nós queremos que o cidadão
decretar uma tal liberdade como um direito, par<l o seja livre emquanto cidadão. tambem o devemos
qual eUe p6de pedir proteccão e auxilio ao estado? declarar livre como homem religioso. .
Não, senhores, não o podemos, nemde.emosfazer. Sr. presidente. Deus não recebe{)utro culto, que
Pela 'e:sposicão que acabo de fazer, é claro que não seja o do coração, se eu lhe prestaroutro, os meus
nenhumsusio devemos conceber de fazer hyp(lcritas votos são despresados, e nada .alem (Apoiado ).
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Ora se nin~em tem direito de obrigar-me a dar o Ia sua consciencia, umá certa religião? Jnsto será
cnlto que nao que~ dar, romo h~vemos de pôr que se pense seriamente sobre as conseauencias
outra ~nc>'" no .ccdigo ~e.i< naçao nos'~n~m: ru.nestas, que podem para. o futuro resultar -de res:.
m~. ~ha~"6Eque ~.-amos d~poddireito a ~cções estabelecidas a este respeito; a experiencia
ap ~ nao_ . ~n~am caso nos emos Ja nos aponta para as fogueirás do santo offieio e
ver os cora~es dos Cldadãosp~ nos se",uurarmos devemos tremer de taes horrores. Segundo a nds..ç;a
dos ~us sentiment?~~ cada um pode apparecer em procuração estamos obrigados a manter a religião
publico com a rehgIao do estado, se qu~ obter catholica; e quer por l"entura algum de nós deiur
certas ~~crens. e no fundo de seu Cf:?raga~póde de mant&-la? Certamente não; mas nem por isso se

\ ter a religtao ~e ~e p~cei' ront~ ISto nao lhe segue que os nossos constituintes quizessem que
.conheço n:ID:~0. E precISO .azer differença entre atropelassemos principios im-ariaveis de eterna
moral e religIao............................... verdade. arrogando-n~s a autoridade de prescrever•

..~:~.~b~~~~'~Ó;·~~~;~~~'d~t~'~"O"dO"~; ~J~~~ri~~h~i~:,~~::~e~e~~~~
poderes que nos derão, porque a nacão não quer por <?Onstrangunento, pois este só poderá fazer h.-
senãoa religxão catholica eeuentendopor isso mesmo pocrltas. (Não se ouvia o resto.) •
que nós dizemos o que a nação quer, pois declara-
mos que a religião cat.holica é a relioaião do estado, O .SR..BISPO C.4.PELL.\O MóR: - (Fez um largo e
e a unica por elle mantida. Não tenho por ora nada erudito discurso; m~s ~o que escreyeu o tachigrapho
mais a dizer, a limitação deste enunciado geral do apenas se póde colligIr que o illustre orador desap
par~grapho de ~ne t.ratamos, não pertence para provando ~da a especi~ de perseguições. fanatismo,
aquI; o que se tIver a expor ou declarar a respeito ou b~banda~es pax:ec~das com os procedimentos
deste direito individual, deve guardar-se para os do eXb.n~to tn~unalI?~tu13do santo oflicio, igual
paragraphos, em que se lhe fazem as limitações. Se ment.~ ~~o podIa admit~r a tolcrancia legal de todas
isto S~ ti.era segui<io, não duraria tanto esta dis- as. re~gIoes S!m Dec~Idade .legitima, ou por outra
cussão. o mdlfferentismo phdosophlCO. Tudo o mais está

t Fallarão tambem Oll Srs. AI'Vares da Silva e Al- tão desapiedadamente desfigurado e truncado, que
mellia e Albuquerque, mas não se entendeu o ta- não é possivel entender os muitos argumentos com
ehigrapho Pedro Affonso ). que sustentou a sua opinião. nem fazer entra; nos

O SR. CA.R~E1RO: -Como já declarei a minha competentes lugares os exemplos tirados da historilJ
opinião a respeito desta materia, e contra elia se de differentes seitas religiosas~ de que se serviu ajus-

tadamente para a corroborar.}
tem falIado e produzido alguns argume,ntos, é pre-
ciso que eu tambem com as minhas pequenas forcas O SR. ANDIL4.DA. MACHADO: - Eu faltaria ao que
sustente a opinião que adopto. Eu julgo Sr. preSi- devo a esta assembléa, ao mundo, e a mim mesmo
dente que não se po~sa dar a este paragrapho a si- se I?e não aproveitasse d.a faculdade, que me dá o
gnificação absoluta que se pretende que elle tem. regunento para falIar mros uma vez. Permitta-s&-me
O 8rt 7 diz - A constituição garante a todos os bra- que eu diga, antes de tomar em consideracão os
zileiros os seguintes direitos individuaes com as diversos argumentos que tenho ouvido, o qÜe en
explicações e modificações annexas -; logo se o te!1do p~r liberdade religiosa, que nada ha para
artigo declara que cada um destes direitos enun- mIm m8.lS claro. Lib&rdade religiosa é o direito de
cill.dos nos seis membros deUe, têm limitacões. como &eguir cada um a religião que ljUizer, ist.o é, de dar
queremos nós suppor que o enunciado é 'absoluto? a Deus o culto que a sua conscleneia lhe dictar por
Este direito indicado no § 30 está no mesmo caso melhor. Este direito. cómo já disse, até está fóra do
de qualquer dos outros, coroo liberdade pessoal, li- alcance politiro; porque os homens. quando se
berdade de industria ete., que só são garantidos ajuntárão em sociedade, não tiverão em vista a
nos termos que depois se explicão, ao menos eu adoração de Dens, mas sim a sua conservacão e
assim o entendo. e estou persuadido que os illustres felicidade; e por isso quando se decreta o rooao de
redactores do projecto tambem assim o entendem. adorar o Ente Supremo, faz-se ama cousa para que

Disse aqui um nobre deputado que adoptando-se não se está autorisado.
a doutrina do Erojecto podia um brazilel1"o passar Porém diz um nobre deputado que aquillo para
para outra religIão. Ninguem seguramente gostarã, que nós não estamos autorisados é para estabelecer
que tendo nós a felicidade de nos acharmos no seio essa liberdade; não convenho, se nos concederão
da unica religião. que póde guiar ao homem á be- poderes para estabelecermos os outros direitos indi
maventura?ça, haja algum tão cego que a abandone, viduaes, tambem os temos para este; a religião não
mas t.odana devemos declarar que não somos au- p6de ser forçada, e a quem não crê na religião que
toridade competente para lhe tomarmos conta desse tem, não se póde negar o direito de mudar para
passo errado, porque julgar de uma tal accão s6 outra ~ue jwga melhor. Insta então o nobre depu
pertence ao juiz supremo, e quando quizessemos por tado, dizendo que um povo catholico não podia dar
tyrannia força-lo. nenhum eft'éito bom isso ;>ro- nos poderes para pernllttir que se possa deixar de
duziria. teríamos actos de escravo. sem connccáo ser catholico. decretando como u.m direito a livre
intima da bondade daquillo, que obrigavamos a pra- escolha de outra qualquer religião"
ticar. Eu respondo que a nação nos deu poderes para

Quando Jesus Christ.o ordenou aos apostolos que· fazermos a sua lei fundamental sobre prinCipios
pregassem o evangelho, não lhes disse que o fizes- verdadeiramente constitucionaes; e portanto senos
sem coma espada na mão; e nós como seus disci- não deu expressamente esse poder, tambem no-lo não
pulos não nos desviemos das suas lições. Ouvi negou; e o que não é negado, quando a justica o
ambem dizer a um illustre deputado que não achava exige, temos direito de fazer; demais estes poderes
na sua proea;ação o poder de vir aqui senar a não se considerão tão restrictos que, se nos encom
liberdade. religiosa. E achará por ventura o de mendassem algum absurdo. nós o devessemos pra
co~gero cidadão a seguir por força, e contra ticar; eu de certo o não faria, porque me rejo pela
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PARA o !lESMa'

RESOLUÇOES DA ASSE~IBLÉA

PARA .IOSK JO.\Qtml CARNEIRO DE CAMPOS

Illm. e Exm. Sr. - A nssembléa "'eraI consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazll manda par
ticipar ao governo que tem resolvido que o dia 12
de Outubro por ser o do fll.ustissimo anniversario
da acclamacão do augusto imperador do Brazil seja
declarado dIa de festa nacional, emquanto se não
publica a tabella competente de taes festividades;
e que igualmente o seja o de 7 de Setembro, por
ter sido aquelle em que S. M. ~m?u a sublime.reso
IUção de. proclamar pela pnmeJra vez a mde
pendencia do Brazil no sitio do Ypirauga. O gu€'
V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. Im
perial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
9 de Outubro de 1823. - João Se1]eric,nno Maciel
<la Costa.,

rasào: (.~~iado1 taI;1bem ono!,re de~lltadodisseq'.!e'!ibc;,,~.~eLigÍOSGdicesse-~ãoser inquietado em
a ilaeao e Ui'I'S ae dizer que nao adau«e outra com- suas OplIDoes de religião. '
.m.nnhão;de factopódepeIaforçaphysica;mas~opo- «Paço da assembléa. 9 de Olltubro de 1823.-
der~o~nun~; neSS7 caso se_rã a nação mjusta.. Eca:lgelistc..» -Foi ~neiLada.

~~c:;ra~ V101e~Cla,e eu nao son mstrumento I O .SR. Du.~: - Estou persuadido ql1e não nos
.... •..v~enClas. (Apoiado) ••••••••••••••••••••••• '1 reununos 3qtU para tratar de materias religiosas, e
-' _•••• : •••: ••••••••••••••••••••• '.' • • • • • • • • •• até sobre estes objectos senão nuUas ãs nossas
Sr'. ~~den1e: eu reconheço a ,!1ecessi~ade de uma !decisões, porque nào Yiemos autorisados para isso.
re~~o no estado;. nem admi~. SOCledad~ .~~ A nossa religião é a que os nossos constituintes
religxao; m~ qual e a ,ca~ctenstlca da rehgIao. seguem, e hão de seguir, com a mercê de Deus, até
E' o respeito e a veneraça~ ~_a creatura para o á consummação dos ~eculos, isto é, a catholica apos
creadOI;. p?rta~to todas.as religIoes em que ha ~ toUca romana; aberrar della seria aberrar da eterna
earacterlStlca sao, ~rermdo-nosa este mundo. tão felicidade.
boas como a cathollca romana: são falsas, é verdade, u ..
porque o unico culto agradavel a Deus é o catholico. ",Las perg~nto eu, os artigos do proJecto, _em que
mas este negocio é so de Deus; nós pobres humanos deUa se tr.a~. :nvol.vem aI~ma. aberraÇ<l.o desta
tão fracos e tão falliveis, não nos devemos metter san.~lf! rehgta~. CrelO que nao. Nelle~ se ~lZ que a
li dar como padrão o nosso modo de pensar relJolao do estado é _11 que n~s seguimo:>, e q~e

est.á nos nossos coraçoes e nos dos nossos constl-
A (o~ dessa verdade é tal que o mesmo nobre tuintes, caLholicos de origem, e de vontade; logo

deputado confessou no seu discurso que, se algum o que se diz neste paragrapho ha de enlender-se
cidadão se desvia d:. religião de seus pais, nem por com as modificações adiante expressadas. Ora se
isso o estado o deve perseguir, e que a igreja se elias são, ou não, bastantes não é este o lugar de
limitA II chorar por olIe. (O orador passou a com- se tratar; para o proprio me reservo para dizer o
bater largamente, tirando partido de sua vasta que ente,nClo; mas agora neste enunciado fazer
orudiçAo, ourgumenL<!s do que so servira o.Sr. Bi.spo t'!3s.tricções não P~SS? co.nvi.r.. Que a li~erda~e rc
C4peUào Mór no !leu dISCUrso; mas não o pos~!lvol bgiosa é um dlrelto mdlVlduaI, é mdublta\·cl,
ordena-los, por ~ll1vra8 soltlls e orações truncadas, po~ue Deus não quer cousas obrigadas; é livre
cujo seDtiao so nltO penotra.) ao nomem escolher esta ou aqueUa religião: se

, errar na escolha, elIe o pagará; nem os meios
Sendo cbegllclD a hora da IOltura dos pllrec~res, cOllctivos podem fazer senào hypocritas. (Não se

requererão alguus Srs. deputados que se contlDu- ouvio o resto )
asse a discussão do ~. 3.° para se concluir; o sendo J fi' 1 . . . .
isto proposto pelo 'Sr. presidento. decidiu-se que ulgou-se na,mente a matorza dIscutida, e pro-
contllluassc pondo o Sr. preSIdente se p.llssava tal qual o §. 3' do

. llrt. 7.0 -Venceu-so que sim.
O Sn. FARIA 1oBA10 :-Sr. presidente: cu não me O SR. PnnSIDEXTE assiguou para a ordem do dia:

lisongeio do.~ossuir o dom ~at.ural, m!1i neccssario 1.0 Os artigos addicionaes que tinhiío ficado lldi
nestas occas~oes, pllra cxpnmn as mmhllS pobres ados na sessiio de '1 de Outllbro: 2.° O projecto de
idéas; e por lSSO nlto preto~do combater os Ilrgu~ constituiçilo.
montos de que se têm .sorVldo o~ Srs. d~P!!tados;.so LO\'l1ntou-so a sessão ás 2 horas e 10 minutos da
quero. !azer uma .utUCll refi~:sao. Está Jll mUlto tnrde.-Miguel Calmon du Pin e Almeida secre-
debatldll es14 questão; eeu creia que ella tem durado tario '
tanto. porque cada um tem tomado difl'erente di- .
recção por se não entenderem, ou pGI' não 50
quererem entender nns aos outros.

Se acaso o para~rapho em lugar de dizer -libcr
dade riligiosa -dlcesse que este direito individual
consistia em nin~uemser inquietado em suas opi
niões sobre relig.ão, creio que eslava tudo acaba
do: estou persuadido que t.odos estão conformes em
idéas, mas a bulha toda, ou a questão é de pa
lavras. Eu quizera esta 'mudança de expressa0,
porque o povo não comprehende bem o sentido des
tes termos; e talvez haja imprudencia em conserva
los. Alguem haverá que diga, mesmo para nos
calumniar, que nós autorisámos assim a mudança de
religião.

Para que havemos nós dar lllgar a esta imputação,
que é a mais omosa possivel? E quem sabe se o povo
a esta hora não está ja assustado? (A' ordem.) Tire
mos pois todo o mot.ivo ~e escandal~; exp'lig:uemo.nos
claramente para eVitar lnte~pretaçoo~ SlUlstras. Eu
não me opponho ~ tolerancla;ella.é mculcada p~10
evangelho, e arazao de quese deriva é 'verdadelra
e justa; mas tol?1o. a ~izer,é necesssaz:io expli- lllm. e Exm, Sr.~A as.sembléa -~eral consti
carmo-nos de maneu-a differente para eVItar sus- tuinte e legislativa do lmpeno do Brazil tem resol
peitas injuriosas; e por isso offereço a emenda : vida enviar no dia 12 do corrente á presença de
seguinte; IS. M. Imperial uma deputação .p~a llie expriI,!1ir

.« Eu quizera que o art. 7° n. go em lugar de os puros sentimentos do seu Jubilo pelo motivo
17
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PRESroE~ca 1>0 SR. RlBElRO DE AND1UDA.

do feliz annirersar:i~ da acclamação do mesmo, O SR. .A...-.rolUD.\ M4CHADO:- Como todas as tres
sen!!0r. O que partiCipo a V. Ex. para qu.e sabendo emendas ou additamentos coneordão nest: doutrina.
de :;s- ~ o lugar. e a !iora~ que ootermm::.r rece- e ,só se nota differenca no modo de a e...'1lrimir '01
be-la, . v. Ex. m o cofil!Ilumque para o fazer pre- go con.eniente .otàr-se separadamente SOb;J a
sente a mesma assemblea. . doutrina ~sobre a redaccão. "Veja V. F..1:. se isto lhe

Deus guarde a V. Ex. Paço da assemblea, em parece bem. -
9 de OUtubro de 1823.-J6ão S~eriannoMaml O S1\ PREsm~ concordoda Cosla. • "-"'" u e propoz:

1.° Se a ~ssembléa apgro'\"3..a a doutrina- da 1&
parte do addi?meDto,~oi:Si". Vergueiro, com a qual
se conformatal> o additamento do Sr. Carneiro e a
C?lenda do Sr. Andrada Machado.-Detidiu-se que
SIm•
• 2.° Se approYava a redacção do Sr. Carneiro.-

'V encea-se que não. .
3.° Se aJlprovava a do Sr. Vergueiro que era.tal

~a1 a do Sr. Andr3da Machado.-Decidiu-se que
sun.

Seguiu-se a 2- parte do additamento do Sr. Ver
gueiro; e sendo subdividida â requerimento de al
guns Srs. deputados, propoz o Sr. presidente o lo
membro desta subdivisão,a saber: Oque sem licenca
do go\"e~o aceJ..tar emprego de qualquer gOlemo
estrangelro.-NllO passou.

ProPO% depois: O que sem li dita licença aceitar
pensão ou condecortlção.-Tambem não se appro-
'l"ou.

Passou-se ao ultimo paragrapho dos additamen
tos, e o Sr. pre!ti.dente propoz:

1.° O do Sr. Carneiro.-Não foi appro.ado.
2.° Os dos Srs. Vergueiro e Andrada Machado,

por serem coníormes.-Forão approvados.
?~guiu-se o. § 4" do art. ,,, do projecto de consti

tUIÇ80, que diz: .
a: A liberdade de industria. »
O SR. CJ.aVALRO E MELLO: -Sr. presidente, os

au~ores do projecto que discutimos E.l que ha de ser
um dia o nosso codigo constitucional, entre a enu
meração dos direitos individuaes, que ficão compe
tindo constitucionalmente aos cidadãos brazileiros,
enumerarão o da liherdade de industria. A' sim
1,>les intuição desta regra elementar vem de tropél
a lembrança quantos hens tem de produzir.

Depois que os melhores ~on()mistas politicos
têm, á força de razões luminosas, despedaçado os
grilhões, com que outros pretenderão manietar e
algemar a liberdade de industria em geral e a de
commercil>, é a todas as luzes manifesto que quan
tas providencias lembrarão aos legisladores antigos
e modernos para promove:r e adiantar a industria
nacional, farão outros tantos tropecos ou estorvos
para que elia pudesse politicamente-medrar.

Os antigos estabelecerão collegios e universidades
onde privativamente devião ir alistar-se todos os
que se destinavão a qualquer ramo de industria.

Os modernos seguirão pela maior parte esta mes
ma doutrina, est8.belecendo regras, pelas quaes
nin~em podia exercer algumas das artes, nem
prolessal-as em publico, sem ter dado. certos an

nova nos para o ensino e sob· as condicões determinadas
llosestal1itos ou ordens particulares a cada uma.

Mas iá modernamente se tem conhecido que se
I?elhante providencia, não s6 ofiende odireito par
tIcular que cada um tem de dar-se a qualquer E..,.
cito genero de vida e de trabalho e .de exercel-o,
mas tambem a utilidade publica, que nada lucra
em que Ues empecilhos a embaracos venhão tolher
o livre alvedrio. Modernamente ã constituicãode
Portugal o acaba de estabelecer. -

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e 3charao-se presentes 61,
faltando com causa os Srs. Velloso de Oli.eira. p~
reira da Cunha, Xavier de Carlalho, Ribeiro Cam
pos, .-\raujo Goodím. Lopes Gama, Alencar, An
drada e Sih()~.Co$ta Aguiar, Pacheco e Sil.a, Ma
rianno de Au>uqucrque. Si1'reira Mendonça, Ma
ciel da Costa, CilmLlra e Sobreira; e sem ella os
Srs. Montesuma c Saraiva.

Por faltar o Sr. secretario :Maciel da Costa, com
pletou-se a mesa com o Sr. FrllDç.1, secretario sup-
plente. .

O Sa. PIUtSt1>E:n'.E declarou aberta a sessão e lida
a neta da antecedente, foi approvada.

O SB.. SECRE'TAB.I0 Ct.UlO'l'l deu conta de uma te
eresentacilo da camara de Pitangu\' da comarca do
~b8rá, na provincia de Minas. pàra a crell~ão de
umll universidade na dita pro\"incia. agradecendo
aI> mesmo tempo li assemblea o ter cuidado de tão
uteis estabelcclmentos.-Foi recebida com agrado,
e remeltidll. á commissilo de instrucçào publica.

Deu igualmente conta da participação de moles
tia do Sr. ~ll1ciel da COl'Ul.-Fieou a assembléa in
teirada.

O Sn. M."... apresentou uma representação da
camara da ,"illa do Sabará suppUcanâo uma univer
sidade na pro\incia e indicando a mesma villa
como o lu~ar mais proprio para nauelle es~beleci
mento.-Foi remettida d commissào de instruccão
publica. •

Apresentou mais uma felicitação dirigida ã as
sembléa pelo coronel do l° regimento de cavallaria
de milícias da comarca do Rio das Velhas, em seu
uome e do seu corpo.-Foi recebida com particular
agrado.

A este tempo entrou na sala o Sr. Montesuma e
tomou assento. .

PassolI-se á ordem do dia e entrarão em discus
são os additamentos dos Srs. Carneiro e Vergueiro
para entrarem no fim ào capo l° do tit. 2° do proja
elo de constituição; o l° offerecido na sessão de 4.
do corrente e emendado na de 7; e o ZO offerecido
na de '7.

(Fallarão os Srs. Andrada Machado, Vergueiro e
Araujo Lima, mas não se entendeu o lachigrapho
Possidonio.)

O SR. AXDRAllA. MACB4DO offereceu uma
redacção concebida nos termos seguintes :

« Deixa de ser cidadão brazileiro:
a: 1.0 O que se naturalisar em paiz estrangeiro.
« 2.° O que fôr privado dessa qualidade por sen-

tença.-Andrada Machado.-Foi apoiada.
lulgou-se a· mataria discutida e passando o

Sr..presidente a pro'PÕr, c,?meçou pela la parte do
additamento do Sr. VergueU'o.
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Xão M eousa mais coniorme á .eazão e ao inte

res..<:.e publico; porque motivo se hão de pôr grilhões
e embaracos á profissão que cada um póde e quer
exercer~ se deste exercicio não se segue mal ao es
t:!d.c por maneira que possa perigar a sociedade?

Como. 'Dorem, entre as di.ersas profissões algu
mas ha, em que interessão os costumes, a segu
ranca e a saude do 00""0, limitou-se no art. 18 esta
dOlltrina. dec1arandõ-se que a lei rigiará sobre
alias.

No celebre estatuto do grande Turgol já se fez
menção desta excepção. para sah-ar os damnos,
que. a não ha.er regra. resultarião do Urre exer
cicio das profissões desta natureza e quando che
garmos a tratar da sua doutrina, mais largas e 'as
tas retlexões serão objecto da sua discussão.

Sobre a these geral, muitas cousas entre nós ha;
já no ministerio do marquez de Pombal muitas pro
ndencias se derão para ccarctar e limitar as res
lricçôes que hatia. por effeito da instituição de
corporações deste genero.

O Brazil teve sempre nenhuns ou mui poucos es
tabelecimentos semelhantes e sómente se encon
trão juizes e escrivães dos ameias embandeirados,
por assim dizer, e com uma propria irmandade.
Mas nem estes são de todos os omcios, nem são
carregados de muitas restricçõe:i. Apenas por cos
tume se recorre aos ditos juizes, quando alguma
obra encommendada vem a ser entregue, perdida,
ou mal feita, ou conlra a vontade de quem a en
commendou, o <I.ua1 em 13es casos recorre áquelIe
juiz. que á maneIra de Juiz de paz, acaba esta pe
quena questão mui summariamenle e sem í6rma
judicial; isto porém é supprivel. pelo modo ordi
nario, por quaesquer juizes, sernndo de arbitras
pessoas intelligentes da obra em questão.

E' portanto evidente. que a materia do artigo
contro..erLido funda-se em principios de justica e
utilidade geral e por conseguinte deve ser sellada
com li sancção desta augusta assembléa.

O SR. FRANÇA :-Sr. p-residente, ninguem p6de
duvidar de que a liberdade da industzoia fõra reser
vada pelo cidadão na primitiva das sociedades hu
manas, guando fez o necessario sacrificio da sua
obedienCla a um go....erno. qualquer que fosse a sua
í6rma. N6s todavia soffremos no nosso continente
por muitos annos o tyrannico dominio de um go
....erno metropolitano, que cioso do nosso engran
dêcimento nos impoz a barbara lei de não darmos
um s6 passo no conhecimento da maior parte das
artes exercitadas entre as nacões cultas.

Nossas laboriosas mães fomo obrigadas por crueis
editos a queimar os seus toscos teares, em que a
necessidade as obrigava a tecer o algodão que a
terra lhes produzia para cobrir a nudez de seus in
nocentes fi1hos.

Os filhos da terra do ouro forão, como profanos,
inhibidos de o lavrar, para assim não sahirem nun
ca do aviltamento de uma pobreza estupida, que os
tornasse dependentes de outros povos aliás inv~o
50S das ricas producções que a natureza ás maos
ambas lhes liberalisára.

A recordacão pois desta tristissima experiencia
do abuso do' poder nos convida a fazermos artigo
constitucional de um direito. que nin"'uem na in
faneia das sociedades· poderia crêr que 10sse alguma
vez invadido.

A.ssegurar-nos contra o regresso de um abuso ã
tal respeito é o fim do ponto ou proposição q!le _se
debate. EUa não póde soffrer a menorcontradlcçao.

Se o h0!l1em não póde fazer Une uso das suas fa
culdades nat~raes. para se procurar a sua subsis
tencia, fica mferior em condi!;.ão aos outros ani
maes.

Tenha pois lugar a liberdade de industria na enu
meração aos direitos capitacs do cidadão, já que os
queremos enumerar.

O SR. A:o.LlIUD.\ MA.ca:.\DO:-(Xão se entendeu o
tachigrapbo.)

O SR. Mo:--rESDIA propoz como mais claro o
unir-se o § 5° com o que esta..a em debate e otre
receu a seguinte eml'nda :

tt Proponho que o § 4" do art. '70 se una ao § 50,
sendo a sua redaccão deste modo:-Á liberdade e
inviol~bilidad~ da propriedade-; supprimidd a pa
lavra mdustrta.-O deputado, Motllesuma.lol-Foi
rejeitada.

Julgou-se a materia discutida e proposto o § 4° li
vota~.ão. foi approvado.

Passou-se ao §5° que diz:
« A inviolabilidade da nropriedade.ll
Por não haycr quem so·bre elle falIasse hOUye-SI'

por discutido; e posto á .otação, foi approyado.
Passou-se ao § 6° que diz:
« A liberdade da imprensall.
Depois de breves observações. julgou-se discu

tido, e posto á \'otação. foi approvado.
O SR. C.\LMOX pedio então a palavra para orrere

cer um additamento ao art. 7° e aepois de o motivar
propot ° seguinte:

(C YlI. A igualdade perante a lei.
« VIll. O sccesso aos empregos publieos. -Cal-

mon. )J - Foi apoiado. .
O SR. M.UA. tambem otrereceu o seguinte:
« O direito de petição.
« A igualdade na presença da lei. - Maia.ll 

Foi apoiada.
O SR. HENRIQL'ES DE REZENDE: - Sr. presidente

O § 5° poderia dizer tudo, mas não obstante isto, o
projecto traz o da liberdade pessoal, o da liberdade
d'industria, °da liberdade d'imprensa. que tudo se
reduz ao direito de propriedade. Por isso não julgo
f6ra de proposito mandar á mesa um paragraphú
addicional sobre· a in.iolabilidade da casa do cida
dão; porque a inviolabilidade da propriedade, que é
o objecto do §5° quiz a illustre commissão entender
das possessões. que não podem ser tiradas ao cida
dão senão em certos casos, que depois se especifi
cão; sendo por isso necessario um paragrapho que
haja de garantir e inviolabilidade da morada. que
deve ser um asy10 sagrado. Escuso expôr as razões~
porque esta· mesma assembléa as tem reconhecido
desde que adoptou a lei das Côrtes de Lislma relati
vamente a este objecto. Eu mando li mesa o meu
additamento.

«Inviolabilidade de sua casa. - He'llriques de
Re;endell • - Foi apoiado.

O SR. Al\"DRADA MACHADO: - Eu requeiro, Sr.
presidente. o adiamento, porque nenlíum de nós
está preparado para ver bem a materia. Eu sou
membro da commissão, mas assim mesmo quero
reDOVar as minhas idéas. quero consult.ar os prln
-eipios que me dirigirão; é o mei.o de considerarmos
a materia por_todos os lados; alIás faremos as cou
sas sem retlex.ao.
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~s Srs. ~ontesuma e _4.rauj~ Lima, ~tes.de se I O SR. VERGUEmO propoz tambem a se"'wnte:
apo~ar o .a<?ament? ob~rvarao que pnmeU'O ~8 F.~....nfn ...:.. ft_~ .. • • I) •

deVIa deCldir se a dIscn~saQ dos .addltameüros púilla «: --'---F- - ..... ~;, wareados na 181.- Vergua-
ter lllo"'U agora, para. se collocarem em seguimento ro.»-Fol apoIada.
dos seis paragraphos do art. 7.°, ou se deveria r€- O SR. PR.~&NTE. â.eclarou adiada a discussão
servar-se o exame da doutrina para o capitulo das por dar a hora da leItura dos pareceres.
disposições geraes. _ .0 SR. SECRET..lR.lO CALXON lell Q parecer da com
. O SR. ~QUES DE REZENDE: - Não vejo que mlssão 4e poderes sobre o re.:ruerimento do Sr. An
o meu addit.amento deva ficar guardado como os drada e Silva, em que pedia licença para tratar da
outros para o capitulo das disposiçõos geraes; por- sua saude, o qual ficára adiado na sessão de 6 do cor
que está intimamente ligado a estas que aqui traz rente.
o projecto, p~is é l!1ui~o na.t?-ral que vindo,? Jlara- O SR. HEXlUQUES DE REzE!\"DE :-A.hi não ha pa
grapho relativo á InViolabilidade da proprIedade, recer de commissão; não vejo senão opiniões sepa
Tenha ~be!D- o da inviolabilidade da morada 0:1 radas dos Srs. deputados; e portanto darei tambem
casa do Cldadao. Po}'tanto opponho--me a esse adia- a minha opinião. ~igo pois que se deve conceder
menlo; e se e1!e -nao passar, peço a palarra para ao Sr. deputado a licença <Jua pede. porque a sua
susten~o adcli~mento:. ~onra e pz:obidade. nos obnga a crêr que ene tem

DepOl~ de maIS algu~as refle~~s, consullou o Just<?s motivos. Alem de que a assembléa já assim
Sr. pr~sldente a assemblea, e decldIo-st: que t.:lnto pratIcou com outros senhores que pedirão licença;
os addItame1?tos do Srs. Calmon, e Mala, como o e não ba razão para a não concedermos a este que
do Sr. Henrlques de Rezende. ficassem r~ser,:a~os pede altora, allegando justa. causa. Voto portan\o
para qnando se tratasse do capitulo das dlSpOSlçocs que se lha conceda li. licença.
gemes. • .• O SR. FIlA.:'ilçA.:-o Sr. deputado pede licença

O SR. VE~GU!tIllO ,pedlo en Uio li. palavra, e offo- por trc;; mezes; eu não me opponho a que se llie
receu o Sl'gumte addltamento • concedao: mll!l como por um tão largo praso fica-

I{ Da direitos indi \'iduaes além dos enumerados. mos co~ monos um deputado, é necessario que li.
_ Vergueiroll .-Foi apoiado. 4ssemblca tome em consideração as circumstancias

O SR. FIUNl:A:- O additamcnto do Sr. Ver- em qu~ esl4mos. isto é. discutindo ti. con~tituição.
gueira não pó<Íe passar como artigo constitucional Eu sena de voto que, a conceder-se a hcença se
dizelle.-Ha direitos individuaos além dos onume- chamasse o supplente. .
rados. -Isso pouco importa á sua segurança, e .0 SR A~DRAD,' MACH.'DO: - O Sr. Andrada e
manutenção, se acaso so não especiflciJ.o. Uma S~lva pedo os tre~ mezes, mas achando-se melhor
constituicão requer que seja explicito tudo o que se nao se scn,:e da hccnça o. <;omparece na assembléa.
houver de jurar nella: de maneira que não seja Portanto n~o acho que esteJlImos no caso de chamar
nunca duvidosa a comprehensão dos seus artigos: supp~ente; lSSO ~e pareco que s6 tem lugar em au-
aliás em effeito tanto importa clizel--o como não. senCla certa e dlllltada. -

Se pela continuacão do debate da constituicão se O SR. FRASÇA. :-Não se pense que digo isto para
advertirem outros d1reitos. que como capitaes aevão embaraçar a concessão da licença, antes sou de
entrar na ordem dos enumerados, aftna1 fique livre voto que se lhe conceda, porque não ha razão a1
fazer delles menção; p'0rque não é. nem póde ser guma para se lhe negar; mas digo que convém cha
nosso intento o exclul1-os. Peco pois o adiamento ma.:-se .logo o seu supplente, porqu~ a ~epresen
desta emenda para a segunda àiscussão, em que se ta91~ ~ao está completa e estamos a discutIr a con
ha de voltar definitivamente sobre os artigos da stltUlçaO.
constituição. . O Sn. Al',DRADA MACHADO: - Esta impossibili-

Proposto o adiamento requerido, e sendo este dad~.de co~parecer ~ão é longa; se fosse u~a mo-
apoiado, e afinal vencido, perguntou o Sr.·presi- lestia chromca, !lue Impede o.~ep~tado de vir ã as
dente. se este -adiamento ficava reservado para sembléa por mUlto tempo, emao t~nha_Iugar o c~a
quando se discutissem os addit'l.mentos de que se mar-se o supplente" mas a molestla .nao é c~OU1ca
acabava de tratar. -Venceu-se que sim. e ~lvez_q:.:e nem o :;>r. ~ep~tado se strv~ da hcença.

Seguio--se o art. 3D do projecto de constituição: Alem dIste no B~ Jla~ e ~ousa .facil chamar-se
.., '. um supplente; as distanCIas sao mUlto grandes; as

fi: 8.° Ne~um brazlleIro pOIS serã obnga~o a despezas lambem; e não poucos os encommodos
prestar gratuitamente, contrasua vontade. servIços para quem vem.
pessoaes.D

. • O SR. PRESIDENTE, não havendo mais qnem fal-
~ SR. llLuA pediu a palavr~ para mudar a coIlo- lasse, propoz se a assembléa concedia a licença pe

caça0 d~s..arts. 8 e 12; e para ISSO offereceu a emen- dida.-Venceu-se que sim.
da segumte : Leu-se tambem o parecer da commissão da guerra

fi: Proponho ~e em lu.ga;r do art. 8° se .coUoqu~ sobre o requerimento do brigadeiro João lacome
() ;u:t. 12 e depolS se segwra aquelle.-Maw.»-FOl de Banman que pedia a continuacão da pensão qt1e
apoIada. percebia pelo bolsinho d'EI-Rei ô Sr. D.Ioão VI,

Discutiu-se portanto preliminarmente a emenda! apresentado e adiado na sessão de 17 de Setem-
e aflnal posta á votação, foi rejeitada. - bro.

_Voltou-se então ã mataria do artigo e o Sr. Mon- O SR. VERGuEtRO:-Eu quizera que se me dis-
tesuma offereceu a seguinte emenda: sesse o que é isto que se chama bolsinho; se é al-
_« Proponho cjue se accrescentem ao art. 80 as gum estab=lecimento publico ou par!icular.

palavras-excepto os casos de seguranca, defeza e. O SR. NOGUEIRA. DA G.uu.:- HaVia um decreto,
salvacão publica.-o deputado, J!ont6S'Ú1ila.»-Foí que marcava uma quantia mensal, que pelo the
rejeitãda. . _ souro se entregava ao porteiro da ~ara e guarda



« Que se remetta o requerimento do supolicante
ao governo para que faça dividir entre o supplicante
e os mais oficiaes da exaccão da decima atrazad3
(encarregada a uma commissão como se diz) os
cinco por cento, que pela lei se manda deduzir em
benefi~io dos cxactores na rórma pra~icada nas su
peril1tendencias particulares, uma vez que conste
do ~cu serviço. - O deputado. FI'G llça, li - Foi
apOIada.

O SR. ~OGUEIRA. DA. GA~A.: - O parecer da com·
missão da fazenda foi dado com conhllcimento do
causa. Na arrecadaçilo da dccima ostabelecida pelo
alvará de 27 de Junho de 1808 se detenninou o nu
mero das pessoas, que de"iào oceupar-s8 desta coll'ctn
e a sua gt'atificaçâo; tocando aos superintondentes
dous por cento do producto total pelo tralJalho dos
lança~lcntos..~ despeza dos livros e pela cobrança.
deduzmdo maIs tres por cento de tudo o que so en
tregasse nos cofres do thesouro, abatidas as despe
zas, para serem distribuidos -pelos referidos supe
rintendentes, ofliciaes e cobradores.

Nesta côrte forão nomeados superintendentes os
dons juizes do crime dos bairros, sendo presidentes
da junta do lançamento da decima, composta do
e:crivão do seu cargo, de dons homens bons, e de
um fiscal.

O rendimento, <I,ue por esta incumbencia perce
bem os juizes do crIme, é sem duvida uma das pl'in
cipaes partes da sua subsislencia, \"is~o ser tão
diminuto o ordenado, que lues foi arbitraào; e se
melhante incumbencia lhes foi conferida, esperan
do-se que apezar da multiplicidade dos objectos
proprios das varas do crime, que occupão, farião
todo o esforco para darem boa conta da colecta da
decima: notando-se porém algum atrazamento na
cobranca, e até imperfeição no lançamento da decima,
derão-s'e providencias, para se emendarem os des
cuidos, e pouca exacção do lançamento, e ~or ultimo
se nomeou nm magistrado de reconhecIda probi
dade, para tratar da cobrança da dccima atrazada,
que supposto fosse insignificante relativamente á
totalidade da cobranca e!fectiva desta renda por
anno, não deixava de ser alt6ndivel a somma accu
mulada dos annos antecedentes desde 1808 até ao
presente: ao snperintendente nomeado para a co
branca da decima atrazada se deu um oflicial do
thE'.5o·uro para regular e fazer a devida escripturação
e se facultou tudo quanto lhe foi necessario, para
bem desempenha:r, como t.em desempenhado esta
commissão.

Entrando o superintendente extraordinario neste
trabalho. appareceu o supplicante José Pedro Lo-
pes d'Andrade, offerecendo-Ihe seus serviços e
bom ~estimo gratuitamente,. mas sem duvida com
a esperança de ser nomeado escrivão da decima
atrazada: assim o mostrou passado.aIg!lm te~po,
fazendo requerimentos, qu~ J~ têm SIdo.mdefeX:Idos
pela repartição do tbesouro, VISto que nao convmha
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joias da casa. do .R~ D- João VI com o.titükl de' A questão reduz-se pois meramente ao Jacto. isto
despezas do ~u bolsinho: por estE:_mandava dar~ é, se es\e cidadão tem o_u nào te~ prestado o sen-jço
molas e~que~llie pareclao,sem que o dito que allega na arrecadacao da decJ.ma atrazada como
thesOUr8lrO .do seu ~ols?ili?'preslassecoI.Il.as nothe- escri\'ào do seu lançam"ento e receita. Se eom'eITeito
sour~_ publico da dlS~nlçao-da quanUll~ elle tem ~r.id(\ nes..~ commissão, deve ser pago pelo
=-~ô...lda. como prestavao os outros thesourt'.ll"Os da prt:mlO que a lel manda deduzir em beneficio dos
casa real. ~ndo reservado ao part~cular conheci- mais exactores da decima corrente, proporções
mento do rei tudo qullntoera relatl\'o ao seu bol- Õ~uardadas; e se não tem servido Dão ha quesmo.
sinho... l!erecerei pois uma emenda ao parecer da com-

Com a rel.1rada do rei ficarão nesta cõrle algumas mISSão:
das pessoas que pelo. bolsinho recebião esmolas ou
pensões. Por um novo decreto se mandou conser
V;lI". á certas pessoas, o qlle d'antes recebião pelo
bolsinho do Rei D. João VI; .is aqui a razão..por
que ainda apparecem despezas do bolsinho. ten
do--se ausenlado o rei e nada recebendo o imperador
a titulo de bolsinho,

Apparece este hrigadeiro requerendo a continua
ção da pensão. que pelo bolsinho recebia, vislo
que não fõra contemplado no decreto, pelo qual se
mandou continuar certas e~molas e pensões, que
se davão no tempo em que o rei se achava nesta
côrte; e como r io constasse lJ commissão da ;;uerra
e marinha quaes forão os motivos {lar que este pen
sionaria íUro1. excluido da folha do bolsinho, devendo
dar seu parecer, como lhe rMa exigido, julgou ne
cesS3rio que se pedissem ao governo as razões por
que este pensíou3rio não foi incluido no decreto,
que conser\'ou li algumas outras pessoas as esmolas
ou pensões, .que d'anles recebião por determinaçào
do rei e pelo seu bolsinho.

lulgand<Hle sufficientemente discutido o parecer
foi posto li votação e approvado.

Leu-se outro da commissão de fazenda sobre o
requerimento dI.; lzidoro da Costa e Oliveira, que
pedia alguma remuneração pelo trabalho que tivera
na aula de tachigraphia. apresentado e adiado na
mesma sessão de 17 ne Setembro.-Foi approvado
sem discussão.

Leu-so por"fim outro da mesma commissão de fa
zenda sobre o requerimento de José Pedro Lopes
d'Andrade que pedia ser nomeado escrivão da de
cima atrazada; igualmente apresentado e adiado na
dita sessão de 17 de Setembro.

O SR. Á."iDRAD,\ MAClUDO ~- Nós não damos of
ficios; e eu não sei para que' vem este homem pe
dir-nos o omcio de escrivão da decima. Diga-se-Ihe
claramsnte que não nos pertence o negocio, que
dirija a supplica á Sua l\Iagestade. .

O SR. FRA.:\ÇA:-Trata-se de dar uma gratificação
pecuniaria a um empregado na escripturação da
decima atrazada, para cuja cobrança particular
nomeou o governo um magistrado em commissão.

Eu me opponho inteiramente a que se dê gratifi-
cação alguma por esse serviço. .

A lei tem marcado um premio certo ~os exacto
res deste tributo na proporcã.o das entradas que
fazem para o thesouro e cuiao que são 5 por cento
divididos pplo superintendente, escrivão, etc, Ser
a decima cobrada em tempo pelos superintendentes
parciaes dos bairros, ou arrecadar-se dopais de
atlazada por um outro magistrado. é cousa indiffe
rente para a deducção do premio, que a lei tem-os..
tabelecido aos exaetores. O que deixou de dedu
zir-se a favor dos officiaes das superintendencias da
deeima corrente, deduz-se a favor dos ofliciaes da
decima atrazada e divide:-se segundo as proporções
que aUi se observão.
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nem se podia crear novo lugu de escrivão, para ser! cional,e se deliberou enviar'uma deputação a Sl1a
:nelle acommoda«!O o s.u.J?plie3nte C?m augmento da l\~3.e"'eSta~epelos Lres ~()tiyncrle sei:.(j dito di.&. an
despeza da fazenaa PUtlllca,se obtivesse ordanado,nn"ersano do seu nasCimento, da sua acclamacão, e
no c~so de eooontrar-se di1lleuldade em' entrar da 't'levação' do .Brazil a Imperio; e que pelõcon
este novo escrivão na ' partilha,designada no § 160 teúdo das respostas, se conclue ter narna falta de
do alvarâ de 2i de Junho de 180S,sem se reeonlie- Elxactidão, e conformidade -com as decisões da as
cer legalmente o que devia tocar aos omciaes no- sembléa, poisscndo tres os motivos da resolucão do
meados pela lei, ~ o que devcrião perder por motivo congresso sómente se aponta o de ser o anniversa
de suas omrnissõe..~ no C4S0 de as terelU tido, m6r-rio da acclamação de Sua Magestade" A' nsta disto
ment~ havendo já requerimentos a este respeito" parece-me necessaria alguma declaral".ão.

Como porém novamente instasse o supplicanto F . 1 't d' . 'd't " ,'. . .
recorrendo á esta assembléa para li. creal".ào do lu. ~-se entao a e1 ura. os 1 ?Sotn~lOS do IDl!llS- ,
gar, quo teve em Tista, quando seolTereceu para tro d esta~o do~ ne~cios do unpeno, concebidos
scnir "ratuitamente com o superintendente cxtraor- nos termo~ seguUltes. ,
rlinarig nomeado para a cobranca da decima :llra- « Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador
zada, julgou a eommiss.1o, qut> h'il'vendo-se dado 30 ficou sciente de ter a assembl~ geral constituinte
dito superintend~nte um omcial do thesouro para e legislath·a deste Imperio resoh·ido que o dia 12
com elie servir nesta arrecadação, não era neces- de Outubro, por ser o lio fllustL'lSimO' anniversario
saria a Crc.1~.ão de um novo escrivão, e lJue por isso da acclamação do mesmo augusto senhor, seja de
nào tinha lugar 11 pretenção du supphcante: mas claratlo dia de {esta nacional, emqulUllo se não
que lhe reconhecia direito a ser gratificado pelos publica a tabella competente de taes festividades;
servico!<, que presmr, rrnquanto estes forem neces- e quo igualmente O seja o dia 7 de Setombro, por
sanos, pllrn o que conviria officiar-so ao gO\'erl1o ter sido llqueHe, em que Sua Mnqesbde Imperial
pela repllr1.i~..;o competenle: sendo cluo que esta tomou II sublime resolução de prOClamlU' pela pri
gratificação não devia. ser dada com prl~ui1o dos meirll vez li indcpcndencill do Br.uil, no sitio do
officiaes dC'Jignados pelo ah'llrll.da erral"ilo da de- Ypirllngll: como tudo V. Ex. me participou no seu
cima, SNU que legnlmontc se decidi~, o'quo clles omeia de 9 do corrente" O que de ordem do mesmo
úeYÍi!.o COnSl'l"\·llf. ou perder por eAUSA de volunta- senhor communico :J. V. Ex. para o fu1er presente
rias ommissõcs, quo tlvossem lido na arrecadaçdo DA mesma augusta tlssembléa.
desta coiecta. « L>eus guarde n V. Et. Palllcio do Rio de In-

[st", é o que julguei neeessario expõr, para eluei- neiro, .em 10 de OUlubro de 1.823. -J!lsê JOIZI[U!m
dar o parecer da commissão da {a1cnda.. afim de que Ca"!e.ro de Campos.- Sr. Joao Sovcnann9 Mnclel
a assembléa possa deliberar, como achar justo. do (;os~. li

Requerida a votnçÍlo por muitos Srs. dCIlutados, 11 lUm. e Exm. Sr. - Sen~o presente a Sua Ma-
propoz o Sr" presidente o parecer á llsscmoléa, di- geslade o Impo~a,dor o officlode 9 ~o corrente, e~
\"idindo-o em duas p:lrles: a 1& até ns palarras que V. Ex. ~rt.lclpa ter a asst:mblea g~ra\ con~h
prete1lção do supplica'lte, foi appro\"uda, a 24 foi tuinl~ c I~gl~latlva deste Impeno resolVIdo ennllt,
reprovada. no dia 12, a. presença do m~s~o augusto !'~nhC?r

Propoz entüo se pass3T'" il emenda do Sr. Franca. umi) deputaçao. p~ra -lhe exprl!U tr osp?ros "~nll-
_ Venceu-se que não. . mC!'tos do seu JUb1lo, pelo mo.tlvo do !ehz aDII1\"er-

, .. _ sano da sua acclnmaçllo; ,deseJando snber o lugar e
DepOIS desles \"enCUIlentos amda ~e fizemo al- hora, em que determina recebe-la: Sua M<lgestade

gumas ohs~rvaçõe~; e em consequencl11 dellas per- Imperial, não sabendo com certeza a que bora ter
guntou o :Sr. presidente se. a assembléa approvava minará a festividado, que se hll de celebrar crn ..1.C
que ~e remettesse o ~ql1eflment~ ao gover.no para ção de graças na capella Imperial, e a que ha de
p.r.:t1ear com. o supphcante na furma da leI. - De- assistir: me ordena que respooda li V;, Ex. para o
cldlO-se que sIm. fazer presente na mesma augusta assembléa, que-

.0 S!t: ,MONTESU!I.~:-:- Requei~o .u V. ,Ex" que terá toda a. satisfa~o de receber no paço da cida.de
SaIba aos Srs. secrelarlOS .se ~ã v~erao as mfo.rma- tão illustre deputaçao, logo que termmal' a meneto
çóes que eu propuz em uma mdl~ç~o qt:e se I?edlssem nada festividade.
ao governo sobre, certas addlçoe~ lDcluldas na Cf Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
c?nt.a da desp.eza do_ lbeso_uro public?; porque, se neiro, em lO de -Outubro de 1823. - JOSé Joaqui.m
vlerao, COI~O amda nao f?rao á comm!ssao, ha fal~a Carneiro de Campos.-Sr" João Severianno Maciel
na s~':retanada assemblea : e é preclSo dar ,proVl- da Costa.»
denctns. ' d . d ffi.

-Declararão os Srs. secret3rios que ainda se não ,Finda a ,leitura, pe irão-s,e as mlOutas os o -
tinbão recebido CIOS expedidos pela secretana da assembléa, e co-

. . . . nbecendo-se por elias nascer destes a falta, arde-
O SR", NOGt:ElRA ,DA 9'.urA: - A falt!1.nao e_da nou-se que, se expedissem novos com todas as

s~creta~la ,da. assemblea, porque as lnformaço_es declarações. "
amda naO VIerao ; mas provavelmente vêm amanha;' -, '_
as copias já estavào tiradas, mas eu não achei boa O SIl.' MONT};~O:IA reqa~reu que. para nao soffrer
a letra, e mandei que noV"amente se copiassem por demora a expedlçao dos dItos OffiClO~ se_appr?vasse
outra melhor" -,' a ·acta nesta parte; mas a assemblea nao o Julgou

- ' d' ' necessario. ,O SR" PRESIDENTE:~Apezar,de,terda o a bora ,- , ' ,"
sempre direi' que sé acabão de receber dous offieios O SR. PRESIDE1'''TE !l:SS1gIlOU para a ordem, do. dla: .
do' min:slro dos neg~cios do império, em resposta 1.0 A san~çã.o ~a 101 dos. governos provlD<:iaes:
aos dous, que se lhe expedirão na data de hO"ntem, 2.0 • A ~a diseussao do proJ~cto ~obre fund.açao de ,
em consequenCia das' resolucões da assemblea, em uDlversldades: 3.° A-I" dlscussao do proJecto de
que se declarou o dia.12 de O"ulubro, dia de festa na- lei para serem isentos por dez annos de pagarem
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.__.
direitcg -cs prwuel.os âas fabricas de ferro e de ou-
tras. o

•

Lévantou~se a 'sessão ás ~'horas e 20 minutos da
tai{le~ .

AliguelCal11l()n du !'in e Almeiáa-, secretario.

00 ltESOLUÇÁO DA ASSEMBi:.ÉA
. l'"A,llA HANOEL lACI!'frao NOGUEItlA. DA. C.\JL\

}llm. e ~xm~ Sr. - A ~sembléa. geral ~nsti
tumte e leglslatlva do Im~no do Brazil. approvando
o parecer da commissão de fazenda sobre o reque
rimento de José Baptista da Si1;'a, tenente de milí
cias .da provincia do Pará, que aUegando.let fugido
d'agllella província com o capitão Joaquim Antonio
de Mncedo, para não. serem prezas pelos luzitanos,
e. terem 'Vindo ambos pedir soccorros aI> governo a
favor d'aquella província, requer o auxilio de oiLo
centos mil réis para poder regressar li sua casa
obriganà~' ,ll paga-los logo. que chegue 11 cllil:
manda partIcIpar lIO governo que tem resolvido
autorisa-lo para prestar ao suppticante os soccorros
que julgar convenientes e necessarios. O quo V. Ex.
l~vllrá ao conhecimento de Sua Mllgeslade Impe
nal.

« Deus guarde li V. Ex. Paço da assemblén, em
lO do Outubro de 1823. - Miguel Calmon du Pin e
Almeida. »

alguns' memb~os do respectivo governo: Sua Ma
gestade ImperIal; não podendo ser-indifferente aos
hoiTolÕSOS males, que resultarão de tâo escandalo
sos procedimentos, contrariosá liberdade e se""u
rança. individual, e á tranquilidade publica' ecre
conh~nd\) que uma das principaes Causas destas
desordens é a excessuoa liberdade da imprensa' in
troduzida naquella provincia. e da qual se valex'n os
perversos escriptores para fazerem perder a forca
moral do governo, e compromelterern-no desta mã
Deira na opinião publica; me ordena que remeOtta a
V. Ex. os mencionados omcios, para que. levando-os
ao conhecimento da augusta assemtiJéa geral. Cun
stituinte e legislati\"a deste Imperio, possa esta deli
berar como lhe parecer conveniente ao estado actual.
em· que se adi-to aquellas dua5 pl"Ovincias, e que
exige não só promptas mas extrnordinarias provi
dencias, para /lS quaos não se julga o gO\'erno au
torisado.

« lleusguarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 9 de Outubro de 1823. -Jose Joaquim
Carneiro de Campos. - Sr. João Soverianno Mncia
da Cost4. R

Foi reml'ttido ús commissõcs de constituic:lo c
justiça para informarem, om resumo, dos faêtos a
que se referia o ameia, e intorpôrem o seu pare.
cer.

« 1lJm. o Etm. Sr. - Tendo o governo provisorio
da ~rovinciada Bahia. dirigido á nugusta presença
de ~ua Mageslade o Imperador o olDcio do 12 de

. . Setembro pro~imo passado. em que expõe li. portur·
Sessão em fi de Outabro de 4823 bllção occasionada por indisposlÇÓflS entro 08 s01-

PRESIDENCIA DO SR. RIB~ll\O DE ANDRADA dados do batalhão do Imperador e do batalhão n. 1.
que darão causa ao dosenvoh'imento de a1guroas

Reunidos os S1'S. deputados pelas lO horas da desordens pela cidade nos dias 4, 5 e (j do mosmO
manhã, fez-se a chamada, e acbarão-se presentes mez, commettidas por individuas destituidos de
63, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha. moral e de verdadeiro patriotismo, e 41compnnhadas
Araujo Gondim, Andrada e Silva, Rodrigues Vel- de alguns roubos e outros insultos: e igualmente
1050, Alencar, Rocha Franco, Carneiro de Campos, participa as providencias; que naqueUe momento se
Corrêa Pal.'.heco, Marianno d'Albuquerque, Maciel Julgarão indLSpensaveis, para obstar ás tristes con
da CosIa D. Nuno e Nogueira da Gama ; e sem ella sequencias, que pódem rosultar daquellas desordens
os Srs. VelIoso Soares, Faria Lobato, Hollanda Ca- e para manter-se o socego publico: o mesmo au
valcanti, Barão de Santo AmarO, Montesumae gu:õto senhor, reconhecendo a necessidade de se
Rodrigues da Costa. .. . proVidenciar compromptas medidas aeste respeito,

O Sn. PRESIDENTE· aeclarêm o·aberta a sessão, e me ordena que remetta a V. Ex. para ser presente
lida a acta da antecedente foi approvada. . . na augusta assembléa geral, constituinte e legisla-

tiva deste Imperio, o mencionado oficio, afim de
A este tempo entrllu-o Sr. l\!ontesuma e tomou que.a ttlesma assembléa, tomando em consideração

assento. a importancia deste objecto, possa deliberar com
Annunciou-se que estavaâ porta da sala o Sr. providencias promptas e extraordinarias, para as

Felis?er.to Ca!dei~a BrantPo.ntes, d~putado pela qnaes o governo se não julga aulorisado.
provrncla da BahIa, e sendo mtrodusúlo nafórma cc Deus guarde a Y. E:t. Palacio do Rio de Janeiro,
do eslylo, prestou juramento, ~tomoU: lugar na em 9 ·de Outubro de 1823.- José Joaquim Carneiro
assembléa. -. de Campos. - Sr. João Severianno Maciel da
oO SR. S.E~RETAIU~ CALMON leu os ~eguintes· o~- Costa.»' .

CIOS dos mmIstros d estado dos negoclOs do ImperlO Deu-se-Ihe o mesmo destino que ao ant·;cedente.
e fazenda: . . . . cc Illm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Magestade

« llIm.e Exm. Sr:-Constando a Sua Mügestade o Imperador remetto á V. Ex:. todas as consultas
o Im'pe~dorpelosofficiosdo governo pr6visorio da resolvidas. que baixarão tanto ao conselho da fa
provmcla de Pernambuco, na àata de 18 de Setem- zenda, como á imperial junta do commercio ácerca
bro proximo passado, o desagradave! acontécimento de estradas, pontes e registros. acompanhadas da
de terem sidO' no dia 15. demittidos dos seus cargos copia das ordens, que existem no thesouro publico
o presidente· e secretario do mesmo governo, e o relativas á cobranca dos impostos applicados para
governador.das armas,ficando este preso na forta- a Serra da EstreIfa, da conta do seu rendimentc,
leza do Bru~~ em conseqnencia da indisposição; e desde 1818 até fim de Junho do anno corrente. e
desconfiança. espalhada· pela ·tropa, e grande parte das. tabellas do que se paga nas passagens dos
do povo contro· os demittidos; e igualmente o que rios das Morles, e Grande da província de l\Iina~
tev~ lugli! na prorin.cia da Parahyba,em qu~ se Garaas: para que sendo tudo presente a a~semblea
haVIa proJectado da mesma maneira a demissão de geral constituinte e legislativa do Impeno,possa
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a _co~~o de fazend,! colher· a illns~l), de ttal da ~ncla~ um absurdo'; porque primeiro se ,
que necessIta em negoaos' ~elhantes, que lhe devem tu'ar as des?,:s ~ ôi76Cêidação, e mesmo
estão alre.ews. como se paruClPQU. ao:governo em as que se eostumão ía%er na provincia;sem. isto,
data de 26 de JnUlo ultimo. '.' •. torno a dizer, é um absurdo' applicar a oitava Parte

e: Deus guarde a V. Ex. PaÇO, em.8 deOlltubro das rendas publicas para as eousas, que não são' de
de 1823•..-,-Manoel Jacintoo NogueiT.q,. " Gama. absoluta necessidade, em ~mpoem quenamaror
-.Sr. João Severianno Maciel da Costa. )j parte· das provincias, as ...rendas nào chegão para

Foi remettido á eommissão de fazenda. as despezas; isto apenas.seria applica\"ela.algumas
Entrou neste tempo o Sr. Faria Lobato e tOmou das provinc!as; ~as não_na maior p'arle', 0!1ge as

assento. o' . • rendas ,Pllblicaslla9-cl1egaopara aqulllQ qU~J~.est.á
. . d' - " -- deternunado. o

O Sf!-. SECRETARI~ deu ~nta .apartIClpa<:a0
o de . Com isto~ iriantos aagmemar'odefieH nessas

moleslia d~ Sr: Marlanno d .Albu~uerque.-FlcoU a proVíncias'; ora a~Dtar o' derrcitdas' provincillS
assembléa lDLe1!"lda. é tlispôr d'aqq\.noque.n~~mos; pa1'eCe-meque não
. Passou-se á ordem do dia, cuja. la parte el'a.;·.a tem IU8ar aJ'gum•. Ouço dizer renda .provineiati·

sancção do projecto de lei sobre governos provin- mas nós nãodefininws ainda~ nem sei o que- quer
cines,com a emenda do Sr. Souza Mello proposta dfzer renda provincial ; toda o.'renda se chama, e se:'
na sessão de 6 do corrente. enteride-ser nacionah e é apJ)\icada'para os desoetas

O SR. PRESIDE:'\TE propoz a dita emenda para ver d~ n~; renda par:ticular de cada uma das prõvin.
se era apoiada e com etreito o foi por mais de 30 elas nao a temos, nao conheço alguma que se possa
Srs. deputados: chamar da'p~vinein,~ssim cómo ha por exemplo

O S \
' A' ." rendas mUDlclpaes; seno. bom lJue- a hoUTCSse ; mas

!\. ERGUEmo: - este pro)~cto.eu 9uerenll não ha. '
que se fit~sscm tres emendas: a pr1'!l61ra e que na Portanto a minha opinião é ~e se tire nesse ar·
cnume~llçao,que se faz das provmcl.llS qae deyem tigo a expressão, em que se di% que 50 J>OO li dis
ler mlllor ordenado entre esta do .RlO de ~an(':lto: o posieão dos' conselhos das' províncias a oItava parte
parece-me que bll absurdo em assIm se nno fazer. dns ·rendas. Para estas tres alL~rllçõos ofI'ereço a

Umll do duas, ou se suppõe que cntra na classe das seguinte .
que t~m ordenados menores, o que é inndmissirel uEHESOA
para uma provincia como a do lHo de Janeiro: oa
não se quer que no Rio de Janeiro haja governo «1.0 Que Da'enumeraç3G..das províncias, cujos
provincial, o que l.8mbem é absurdo, porque nno se governos devem ler maior ordenado, se compre·
ha de negar lIO Rio de Janeiro o que se concede As henda li do Rio de Janeiro. .
outras. « 2.° Quo se 5uppríma a il1dependencia dos go·

vernadores d'armas.
.Ainda que nesta nrovincia c~teja. o cheIe do poder li 3.0 Que so supprima o pôr li disposição dos

execulh'o, e que afguma causa possa fazer por si, conselhos provinciaes o oitavo dn renda da pro,in
sem o intermcdio deste conselho, parece muito coo- cia. _ Verguciro. J)

"e!lientc nã~ tIrar o poder executivo da sua posirllo, O SR. PRESIDENTE propoz saparadamente cada
e e .DeCessarlo que outros agentes pequenos exeCl1- d
tem as suas ordens. OsSrs. ministros pódelll supprir um dos artigos desta emen a.
as '\"ezes do presidente: mas quem ha de supprir as Foi regeHado o l° ; e apoiados o 2° e o 3.° .
~o corise1ho frovincinl, para tantos negocios, e tão O SR. HENRIQaES DE REZENDE: - Estou pela
Importantes. emenda que lembrou o nobre membro ·nas partes

De certo seria a maior das injus~íç.as, dar ás. ou· que forão apoiadas, e quero tam,bem pro,pôr outra.
tras províncias, e não dar ao Rio de Janeiro, quem Uma redacção {louco exactapóde mduzlr alguma du
cuide na 8.ooricullura,no commercio, ~te.: grave in- vida, porque dIZendo-se que ao conselho co.mpet.e
iuria se faria assim. a esta .proYincia.. Portanto é examinar as contas dos conselhos••• e do prmdC1tte,
claro que escapou por inadvertencia o Rio de Ja~ pÓlie entrar em duvida·se é o presidente ~o. provin-

o neiro entre as' provincias, cujos presidentes têm cia, ou o desses r,onselhos; e como aqUl o decreto
maior ordenado. A segunda é sobre a emenda que falta do presidente d:t provincia,. por isso proponho
já se propoz aqui, a respeito da independencia dos que no artigo se .diga. que enminará as contasdQ
governos das armas; eu direi que se supprima essa presidente e dos consellios; porque antepondo ás
independencia; é contradictorio. o dizer-se qUê o contas dQ presidente ás dos conselhos. iica.~ e!l
governador das armas é independente, ficando o seu tendendo que se faBa do presidente da prQ,mcla.
poder em tudo sujeito ao conselho. - Eu mando a minha emenda. .

. Pertence-lhe o governo das armas, a disciplina «Proponho que O-ã.rtigo 24;§ 11 seja concebido
das tropas, e' nisto s6 é independente, nem o go- do modo 'seguinte: .
vemo civil tem' sobre isto que se embaraçar com « Ao conselho co~~t.eexamin~ as contas dopre
elie: mas em tudo o mais nunca deve ser indepen· sidente e as dos conselhos, depol.S de IegaIisadas.e
dente; aforça armada não é poder; exe~uta aquillo anprovadas pelo ~rr~ed,or ~ comarca.-Henn.
que se lhe manda: e nes...c:a parte a doutrIna do pro- t' R de d
jecto está muito bemeoncebida. tirando-se a ex- ques de e::en • )J-, 01 apma <l.
pressão da independencia, que é, de mais, e que O SR- AND1\Al)A MACBAJ)(): - Antes de encetar a
por meu '\"010 se deve supprimir. A. l~rceira é sobre questão desejo aclarar um principio. Qu~nd~a as
a oitava parte'dQ rendimentó das pr<lriní::ias, que sem'bléa admitti.o uma discussão extraordinatU}i. de
sepõeã disposicã<l do governo. pois- deapprov~o todo ~ pI'Ojecto,~ antes d~,

Eu não compiehendoaidéa desta expressão; náo ultima sanceão, f01 para eV1taraIgum absurdo, Jn~::;
sei se esta oitava parte é da renda liquida ou do é o absul'do'da mesma lei, comparados os~ di
total. (O Sr. Andrada Machado disse - venceu-se versos artigos,. e nun.ea absurdo. por OppOSlçaO de
que é do total- o orador continllou) Sendo do to- opinião.
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o projecto fei discu.t.ido; todas as razões pró e das é applicado para melhoramentos, para estradas.
coD~a os seus diversos artigos forào presentes á fontes, etc.; e ficaráõ os empregados publicas sem ter
assemhlea. nada faltau; e bem ou ro~ resohido, que comer, se aca~o as rendas nl>o bastarem para
resolveu-se o GOO se acha, e não tem lugar mais esta primeira despeza; e nestes tennos ha absurdo, e
obj~ões. AqufUo que sómeote O?S ~ompete f~zer é contradi~ção entre os artigos do projecto.
mnlíla-lo quando houver e~>ntt'adl(:.çao ou maDifesto As objecçóes nào sào novas. forào propostas, e
absurdo, comparadas as diversas partes do mesmo· apezar disto decret.oll-se••••••••••••••••..•••••
projecw, e nunca absurdo de causa estranha.. Pas- •
sarei a consideraias emendas pela sua ordem. ;. pd;I;~U;-~ã~' 's'~i';~~~'~;~d~'~~.~;~.;~;~h~'~

Quanto á emenda do Sr. Vergueiro, como a pri- projecto, nos é permiltido emenda:Io; mas se
mi3lra parte não foi apoiada, eu mandarei ou~ra nisso se assenta, eu como gosto mu.ito da verdade,
semelhante; ha uma lacuna sensivel. como o Sr. e sou livre de prejuizos, se hll de sahir um despra
Vergueiro notou; é preciso declarar a sorte da ad- posito das nosS'ls mãos, cmeode-se,{qpoiadc. apaia
ministração na provillcia dQ Rio de Janeiro. Deere- Cio,) e entenda-se que é s6 depois do pagas as dos
tamos neste projecto uma fórma de administração pezas da provincia que se applica uma porção para
em todas as provincias; declaramos os rompctcntes os melhoramentos pnrticulares. Em outros PZllz('s,
ordenados do presidente, e a provinda do Rio de cm Franytl as tendas propriamente nacioDl1cs. náo
Janeiro ficou no tinteiro, parecendo que ella é pri- ~ão "pphc.1das ás dcspez.as pnrLicutnres dos depar
l'ada desta administração: portanto na lacuDlJ. o ÚWlt.:'Dtos; lll! outras rendas para oecorrer 11 esLas
deve preenchor-se. dC8pczas. nós não telllOtl isso, e é prcci~ dM ren-

Se ucaso se quer dl\r outra lIdministrar':lO dili',,'· das gorac~ app\icnr uma porção para eliSlIS tle~po
renlC e cxtraordinarill ao Rio dl~ Ianuiro: por isso 24:1"., •• , ••• , •••••••••• , ••••••••••••••••••••
~uo ha aqui trib~n4es do 4~minil;tr4':.áo, CuU10 a
Junta do commeJ'C1O o outros, LiSO lUesmo deve de- •• Q~ll'~t~' 'd -~~;l~d~' d~' S~: 'R~'~~d~: 'C~~;l~ '6' p;~~
clllfa:'-ose. rodncção, o nli ilh"ll:! silo lllllUClimoS. n todo o tem-

O Sr. Vcrguciro disse, e dil'sC com muita rllzão, po lItl pó~e cl,uIJudllr, c~llllanlo qUtllie rlilo nlll·ro.
que nito implica haver nesta provinda uma autllri- rl~nho pm!! (Illto ll:! I11lnhns ol>St'r\'lll'lll'S. l! \'OU
ridado adllunistrativll; é um segundo ngento, quo lllnnullr II minha o/ncndn pllra cnclll!r Ô vllsio.
recebei ordens para oxocul.nr. e quo tem n seu cargo «Proponho quo se doclllro u sorto da província
prover. e cuidar dos objectos, que nas outras pro- do Hio de Janeiro.-,lndrClda -Ullc!lc:do. li

vincias lhe estilo encarregados; não sei porque hn
d Il . d d li II O Sn. PnEsIORN1l: :-Como a primeira parto da
e e a. ser prwa II e quem 10 promova o me lO~ olOl'ndn 110 Sr. rerl!'lloiro ostú ro:!oitad:l, o esta é

ramento de taes objectos. (O Sr. Montesumll inter- n ~
rompeu o orador dizendo que estava Córa da ol'dem, comprohendiun nessa primeira parto, pareco quo
porque faIIal'a da cUlendn do Sr. Verguciro. que nii.o niio p6de ser propostll.
tinha sido apoiada; e o orador continuou.) Sim O SR. A~tlll.Ul.l ~Ac.:IUOO :-0 Sr. "erl;Ul'iro o
senhor, estou na ordem; fallo porque quero mandar que pedo é que a provincin do Rio de Janoiro seja
outra emenda, e por isso posso expôr a minha opi- declarada provincia da primeira ordem, e qlW o
nião COIIXl quizer. . ordenado de sou presidente seja corno o do taéS

Na minha emenda peço que 50 declare que a provincias; o eu o quo quero é que não haja lacuna
provincill do Rio de Janeiro. em todos os ramos ad- no projocto. e para a náo haver so sailJn qual é a
minist.rativos fica como -llS mais provincias. ou que sorte da província do Hio de Ianeiro, declarando li
é uma excepção da regra; porque realmente a 1a- commissão que é extensivo o systernll administra
cunn é mui sensivel, e é um tal ahsurdo que apenas tivo a esta provincia, ou que não ha precisão deUe
se crê em uma lei meditada tanto tempo. na provincia do Uio de Janeiro, pois e erceptullda..

Emquanto ao 2° artigo vejo em verdade qu.e o fau- O que pe90 é ~imlJlesmente ordem. e que não tique
tasma da independencia militar a.."Susta.as provindas essa provldenc1ll. no nr.
e a ser essa a razão porque se quer tirar a palavra O SR. ALMEtDÁ ALBUQUERQUE :-lsto é contra o
independente, não poria duvida em conceder que regimento; esta emenda não é mais. permitta-se
se tirasse, redigind{)-se de outro mouo o artigo: não me lIsar desta expressào. não é mais do que a ou
se apresente o papão aos meninos. Mas eu en- tra encapotada; a outra emenda diz que o Hio de
tro em duvida, se cstarã isto ainda em nossas mãos, Janeiro seja comprehendido nas provincias maiores
se está nas nossas attriliuiçóes; .eu não es~ou pre- e nesta o Sr. deputado diz que se declare a sorte
sente na questão que houve., mas_tenho mmha du- della; portanto é a mesma idéa que se acha na pri
vida, porque nisto não ha contradicção, nem ha meira, e que já foi regeitada. N6s devemos execu
absurdo, não ha nada senão cautela. e prudencia tal' a lei; e para executar a lei é preciso que esta
muito propria de· uma assembléa legislativa, que emenda tenha.a -mesma sorte da do Sr. Vergueiro.
não se deixa arrebatar, nem suecum'bir. Demais tanto· faz que a administração do Rio de

Se aasse~b1éa assenta que;;.este mGtivo é suffi- Janeiro se declare., como não se declare é o mesmo,
ciente, CGmQ~mnada se alter.ai::l pz:ojeeto. pois fica isto não tem utilidade alguma.
tal como -es~ sueprima-se que vem a ser o mesmo. O SR. FRANCA :-Eu entendo que a emenda do
Quanto aQ 3° artigo ~a emenda do Sr. Vergueiro, Sr. Antonio Càr1os.. não é o mesmo que a do Sr.
re.ilinente é impraticavel, e w:na. injustiça da pri- Yergueiro; e.sta su.ppõe que o de,creto eom'pre
meira ordem, ir dar o.oitavo do total das rendas da hende a pronneia do Rio de JaneIro, e quer 56
p.rovincia para os fins indicados no projecto. de- mente que se dect1lre o ordenado ; a do Sr. Anto
veDdo primeii.()q~e t.uilo ;p;1gllr-.se os serviços exis- nio 'Carlos. quer fazer extensivo o decreto á p~o
tentes; se isto se determíDasse das sobras bem es- vinda do 'Rio .de Janeiro; as~nto que tem mUlta
tava ; mas da fórma. que falia o artigo, não é assim; differen~ uma da o~tta; o q?e .eu creio é que a
quer a provincia tenha sufiicientes rendas para pa-I emenda do Sr. Antomo Carlos mduz uma questão
gar as suas desp?us, quer não. o oitavo dessas ren- prdiminar,se deve ou não emendar-se o decreto,

19
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« lWE'lDA.

« Proponho que se accrescente ao artigo! que
faUa do quantitativo, que o presidente póde dls~ôr,
tO"'Q depois das palavras oitava parte as àedu::Jdas
asodespezas necessarias da, provincia.-:-O deJ)utado,
Jl/ontezuma. »-Fo~ apoiada por maiS de 30 Srs.
deputados. . .

O SR. CARVALHO E MELLO: - Sr. preS1deDt~:
Quando neste augusto r~into se tratou da ma.ter!8
em questão. poroccasião de n(ltar-s~ ~<?ntradl.cçao
em um artigo de um projecto de lel, Ja depols da
3" discussão, disputou-se larga e p?rfio~mente, se
podia ainda haver alguma outra dlscussao. apezar
de que o regimento só marcava. tras. .

Diversos forão então os pareceres, e por ultimo
assentou esta assembléa, que a ho~vesse em dous
\lnicos casos, isto é, qu.ando os artl~os se contra
dissessem manifestamente, ou quanao<:pparece~se
decretado um absurdo conhecid<?. ,Ra1:0e? sobejas
erão e!tas; porque dado que seja JustlSSllllO• que
não haja mais discussões do qt.l;e ~ mar~das no
regimento, até para haver um hrmt'3. e nliO serem

.... ., ., ., • '" '" •••••• '" '" <li '" ., • '" ., '" ., '" •• '" ...

~ fazer-se eúensivo á provincia do Rio de. Ia- rcedo, por is...<:() é que hei de sanecionar este decreto;
netro. e tambem como as razões que me citão eCnl as mais

Propõz finalmente Q .Sr. presidente a emenda, provincias !i&ü na ~m esta da.càpital, en~o a fazer
ou proposta do Sr. Andrad~Machado e foi apoia- s~ alguma deelaraçao, por se'Jll~rpreelSapor me:
da. 'hndre. ou excesst? d~ clareza, seja a que aponto.

com o que fica satlsfeltaa emenda do Sr~ Andrada
Machado, e o additamento do Sr. Vergueiro: e·
nada mais me parete qlle se deva acerescentar.

Vamos agora á emenda do Sr. Vergueiro no lI.lle
diz respeito á oitava parte das rendas da provincIa,
em cuja stlppressão eu não con"enho ; mas sim em.
alguma dec1aração.

Sr. presidente: Estou convencido que quando a
assembléa. votou, e approvou esta oitava parte. não
te\"e em vista senão dar ao conselho rendimento
para as despezas que tinha a fazer, suppridas pri
meiro as já eslabelecidas.; outra COUSa era antino
mia e absnrdo; nós não podemos dizer absoluta
mente que o presidente tire a oitava parte das
rendas para fazer as despezas; porque se os rendi
mentos não chegarem. como póde succeder. para
as despezl\s netun.es. como se ha de ainda tirar Ol!So.
oitava't Daqui o que resultava. nÍlo havendo para
as despezlls primarias, era fICllr n tropa sem comer,
e tambl'm os empregados publkos. e os obreiros
que trabalhão. Estas despezas de qne falia o pro
jecto. são despezlls que só se tlJzem quando as ren
das sobriio; mas devem então fater-se; o que não
leria facilmente lugar. admillidn n suppressão do
Sr. Vergueiro.

Portalllo como isto 5eja mataria de muita impor
tancia. que vai talvez suscitar questões entre o
governo e II junta da fazenda, porque é J>rl!ciso .sa
bCr essa oitava parte donde é que se ttra. se e da
renda total. ou da renda. liquida, ou das sobras. e
ainda nenhum dos Srs. deputados fez emenda sobre
isto. nem lembrou esta declaracão, eu quízera que
11 l1ssembléa, tornando em consIderação .0 que te·
nho lembrado, me désse licença para apre!'f'ntar
uma emenda, que j~lgo que deverA ser apoi~ :.1; e
para isso perguntarel qual é melhor, que haJa;) du
vidas entre a junta da fazenda, e o presidenLe do
governo, e que por isso ílque sem comer a tropa e
empregad~s puolicos; ou que se ponha esta decla
racão! CUIdo aue todos votarâõ que se declare
donde se deve aeduzir a oitava parte. A minha
emenda é concebida nestes termos:

o SR. MONTESUMA. :-(0 nobre orador fallou dos
effeitos da indep;mdencia dos governadores das ar~

mas nas provincias; mas o tachigrapho declarou
que pelo sussurro das galerias. e sahida do povo
não pudéra ouvir o principio do discurso, e que por
isso só começára a escrever quando disse o seguin
te): Portanto apoio a emenda do Sr. Vergueiro. e
não a do Sr. Souza Meno. porque não consegue o
fim a que se propôz seu autor. Agora vamos á
emenda do Sr. Andrada Machado sobre querer de
clarar a sorte do IUo de Janeiro.

Eu estou convencido que todas as cupitaes tem
uma governança propria e especial, não s6 porque
neUa existem os grandes tribunaes e o poder exe
cuti'l'O; mas até por dignidade do chefe da naçào ;
tudo isto envolve a idéa essencia~ que na provin.
cia capital do imperio não se administrâo os seus
fundos pelos mesmos cam~es porque Slj administrão
os das outras provincias; Isto é tão certo e tão
inCallivel, que o iUustre autor do projecto persua
dido desta verdade. não contemplou a provznda da
f'-4pilal, por conhocer que nào podia ser adminis~
Irada como as mais pro"lncins, e por isso nlto apro
lIentou Ilarngrnpho nenhum sobre eUa.

1'tf11S diz o Sr. Vorgueiro, quo BO devia declarar
lIP pl·rtence II ero\'incia da capilal o mesmo modo
dl' adlltinistrnr.l1u. pois que devia considerar-se a
provinr.ia do lUo dt> Janeiro como as outras, e até
comprr.hnnder-se nas provincias da 1- ordem, por
lIul' podia entrar em duvida se era considerada de
outrtl maneira.

Eu di;;o inteiramente (I contrario; a assembléa
nunca faltou nisto, nem os qu~ fizoriio immensi
daue dn emendas se lClmurarllO de tal addi:amento,
pllrquo nào podia passar pela cabeÇll do ninguem
qUtl a pro\'incia do Rio de Janeiro sendo ti capital
do Jlllpl'rio tivosse ti mesma f6rma de governança
adlllimslmtivll que tinhão lIS mais provincias; por
que a COllsíd\·r4~ii.o. de cllpi.tal. e a pt'csença do
c1ll'f,' da nacão e trl!>unlles lá crendos para certas
admlnistr.1rl"'t's li fazem diITercnte das mais provin
cias, para' não ser administrada, como é a pro\'in
eia da Bahia. Pernambuco. C~al·:.í, etc., cujos go
vernos em regra propocm c se dirigem 11.0 chefe
da nllcito.

O regimen administrativo da capital é pois dilTe
rente do de todas as outras. assim f'omo tem difre
rença entre si os das cidades. villas, lugares. mu
nicipios, etc., tudo faz differenga nas suas adminis
trações ainda que todas sejão relatiYa5. Portanto
não sei que haja necessidade de se fazer esta decla
racão; mas quando a assembJéa queira que se de
clâre, para q:.Le haja nesta parte melhor clareza.
então di~a-se que fica administrada como capital
do Impeno•. , .....•...•...••....•....•.••....

. Isto tudo. senhores. ha de ser marcado pela con
stituição. porque é provisorio o ql1e se decreta, e
estou persuadido que ha de ter alteracão. nem eu
o sanccionaria se visse que o projecto da const.i
tuicão estava tão adiantado que em breve entrava
mos na discussão dos governos pro.inciaes; mas
eomovejO que não é faci! que cheguemos lá tão

.............. " .. " ...... ~ ."........ " " .... " .... "-- -....... -.
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interminaveis as questões. todavia nos casos acima contra o sentido de outra. ficando assim em colisão
marcados era sobre injurioso, prejudicialissimo, manifesta; e pelo que fica dito não se verifica
que um projecto. que continha proPQsições contra- assim antinomia na lei que discutimos.
dictorias on absurdas, passasse como lei. Nessa Tambem não póde considerar-se absurdo rigo
oceasião .observei. que não deveria admittir-se a rosa. que não seja declarado expressamente inde
menor duvida em conceder a outra discussão em pend~nte o governador das armas, porque esta
semelhantes circumstancias, porque era peior que aut?rldade só deve T,:ger a tropa, e nào deve já
tudo que esta augusta assembféa sanecionassecon- maIS haver duas al1tondades acephalas em qualquer
tradicções e absurdos, só pelo capricho de sustentar provincia, o que não póde deixar de produzir gran
a regra geral do regimento. des males, mórmente nestes tempos, em que a

Deba:ixo destes pontos-de vista, devemos tratar a tropa, tem ultrapassado os seus de'·eres. Seria ne
materia sugeita, e ver se as emendas ao projecto cessario e conveniente marcaI-os com muita cau
podem ter lugar: Primeiramente a do illustre de- tela, e pôr verdadeiros limites e raias a estas duas
putado OSr. Antonio Carlos não deve approvar-se, autoridades, civil e militar. Quanto li 31 emenda
porque o artigo tendo já passado por todas as dis- relativa aos rendimentos para se dar a oitava parte
cussões, não é contradiccão nem absurdo, que se é mais dillicil fazer um regulamento fixo.
deixasse de falIar desta próvincia do Rio de Janeiro Nós ainda não estabelecemos o modo da nO\'a
quando se tratou do regulamento para as outras. e administração: até agora sabe-se, que cada uma
tanto se não segue desta decisão mal ou injllstiça, provincia administrava e cobrava as suas rendas,
que pelo contrario ella nüo devia abranger a ca- fazia com ellas as despezas que estavão ordenadas,
pital do Imporio. e remettia para o 'hesonro as sobras, se as havia.

O motivo politico, que nos fez deliberar, foi que Quando estabelecermos a administração da fnzenda
os antigos regimentos têm produzido grandes ma- nacional, e o s)'stema que houver de adoptar-se em
los ás provincias, o importavll rcmedia·los desde a geral, enlão poderá dar-se para as estraJns e outras
sun origom: ora necoslW.rio por conlloquoncia esLn- obras pllblicas, o que se julgar possivel e utíl.
bl'lecer um regimento que f05$u conforme ás suas O que aqui se assentou sobre a oitava parte, foi
circumstancías, que rogulllsso tudo portencente aos na 5upposíção de que havendo sobras, deUas se
mesmos governos. tiraria; porqul' era imprnticavel que se tirasse do

O remodio para aCllutelnr semolhantes males, Ó total das rendas, q'lando primeiro se devião fazer
este provillorio, porquo ainda não chegámos ao as despozas necessarias, e que estão determinadas
artigo da constitulI,ão, quo ha de regular o governo por lms e ordens.
das provincias; quando lá chognrmos, com muita Portanto nesta parte deve haver a declaração
moditaçAo o sisudo eXl\nlC havemos de estabelecer seguinte - depois de pagas as despezas ordinarias
as providoncias proprias para li administração o da provincia, - Verdade á, que nem em todas as
governo dcllas. proyincias se poderá isto verificar, porque em muitas

Nesse lugar. em quo se ha de tratar das matorins dellas não ha rendas que cheguem ~ara as despezas,
administrativas, toremos todo (1 cuidado em que os mas ao menos 58 verificará na maIOr {larte dellas.
regulamentos sejão os mais uniformes com o sys- Com as modificações expostas, Sr. preSIdente, cuido
tema geral de todo o Imperia, mas muito llpplicll- que cessüo as duvidas e difficuldades, e p6de passar
vais ás circumstancia5 locaes. este canr.ado projecto, que tanto trabalho e consi-

Esta provincia do Rio do Janeiro é .a c.apital._ deraçues' nos tem deyido.
d.eve ter diverso m~do de administração: nella re- O Sn. AnoVCHE RENDO:; ;0- oSr. presidente: os
slde o po~er exec';1l1vo a quem pçrtcnee o gov~rr:o: illustres deputados os Srs.. CarYlllho e l'tlello, e
neHa e~tã;o os.tnbuD.aes. e as diversas repartJl20~s Montesuma, têm desenvolvido a materia ampla e
de a.dmlmstraçao e Justiça, fazen~a e CCOnOI!lla sabiamente, o têm dito tudo !{uanto eu poderia
pubhc~, e portanto ha uma especie d~ e~cepçao, dizer, e para que antes tinha pedido a palavra. Re
qu~ na~ p6de quadrar ás outras provmclas, que getir o que elies disserão seria desperdiçar tempo.
estão dlstant~s do lugar onde se acha o c~ef~ ~o Contentar-me-hei em dizer pouco em resumo.
poder execullvo. Accresce que s6 na. C0!1stitull;ao Quando esteve este projecto em discussão, Sr.
se poderá determmar, se Desta provmclll mesmo presidente eu mandei iJ mesa uma emenda que
deve haver conselho. ou gover1!ador de provincia. ha de con~tarda aeta: nella dizia eu, que o governo
Em França ha só prefelto de pohcia. das armas devia ser sujeito em tudo ao governo

Es.ta questão ha de ser, ao meno~.pelo me.u voto, da provincia, â excepção sómente das mat&
r~geItada: maS-de certo é a occaSlao propoa para rias puramente miIitar~s, determinadas no r~gula
disputaI-a, e por ora só tratamos de um governo mento e na execução daquellas ordens que lmme
proYisorio para remedial: males presentes. Penso diatam'ente a elle fossem dirigidas pelo ministerio.
que tenho sufficientemente respondido ás objecções Esta emenda, posto que apoiada, não passou, e
produzidas a este respeito. Quanto á segunda, e~ ficou sendo a regra, que o governador das armas
que se diz seguir-se grande absur~o. de deterlm- era independeDt~ do governo da provincia (chamo
n~r-se, que o gover.nadorodas armas e ~dependente governo ao presldente, e seu conselho). _
nao posso pe~s~adlf-me, que se considere absurdo D'aqui resultou que se puzerão e se .vencerao
em tal proposlçao. . o tantas excepções daquella regra, gue ficara~ as ex-
. A materia deste artigo foi aqui discutida, e ven- cepções como regra, e a regra ficou quasl sendo
cida em -tres· discussões: houve diversas opiniões, nulla. .
c passoou como está, pela maioria dellas. Não ha E' por isso qlle eu ag?ra acabo dea}lolar a
antinomia' bem que em al"umas especies se di'-"a emenda, que tem offerecldo o Sr. Souza Mello,
que é ind~pendente, são ~ais os artigos, pel~s para qu~ as excepções fiquem sendo regra e ~s~
quaes ficão dépendentes 1io governo civil segundo fique sendo excepçao: eporella.•oto, porqu'3~e nao e
a natureza das materias abi decididas e só se veri- absurdo, ao menos e um defeito que choca serem
:fica antinomia, quando uma lei decide em geral as excepções mais coruprehensivas do que a regra.



76 SESSÃO EM 11 DE OUTUJ3RO DE, 1823-

Ao ma~rm .encida.. a~a ~;.~ti~: .não. ~ mais do \ inda.~ndencia dos.go.~rn.~dD~l1aS armas. Lambem
que ~ranspôrpara eVltaf·Q,defcito. Q~to ao outro me nao ~ponho, particlllalmente havendo ohSer
defeIto. que.56 nota ~~~ .d~~ ~ita.va parte das vad9. que. isto tanto tem assastado, eo negocio fica
rendas de cada' provmcla a dlSPOSlcaO d.a gavcrno, .sendo ~mpre () mesmo; • uma v~ que no prójecto
tambem ~ll voto pela emenda.de~ def~zt:o. porque se mareio as e.cepções dessa iridepen~cia,.res
quando elle paSSOll_ eu votet o ~t.rarl0. Como t.tingindo-se quanto é possivel as aU:iliuiçôes dós
.ataria eu que das rendas de cada unia das pro~ mesmos governadores.. . .
cias fosse separada a oitava parte ás.ordens do go- Quank> porém á emenda do Sr. Montesuma, nada
.erno para obras novas, quando eu seI que na min~ ha w.ojl.lSto, e ·a.téem certo modo está istO enl.en
proyincia. e em muitas outras, as renQas não che... dido; porque devem ser primeiro attendidas as
gão para pagamenl.o dos emprega4>s, crescendo despezas necessarias e indisnensaveis das provin
por isso annualmente o defici~? A vo~çào que cias. e o compel.enLe pagamento dos empregados
houve de certo foi sem todo o conhecimento de publicos, e ma.is autoridades dás- mesmas, sem o
causa. . Iquo tudo seria dasortWm. Resumindo ~ois minhas

E' portanto preciso remediar este engano, rll idéas, veLO pe~ emendn do Sr. Andraaa Machado'
que essa oitava parte se não verifique senão llassob;as para que se dedare, que a lei não póde ter lugar
quando houverem. Emquanto á lacuna que os Sr5, nesta pr'Ovincia; e volo ~mbem pela segundll. parte
Andrada Machado. e Verg..elro, descobrem na lei, da do dito Sr. Verg!lciro, c pelo llccrescentamento
po~ se não ter iallndo na pro\:inc!a do Ri? de la, proposw peJo Sr. !tIonLesumil.
nelr~, ~retendendo que ou a lai seJa oXLonslva.a esLa O 51\. Fn~:'Cç4: _ Esta discl1ssão é restncla ao
provUlCla estabeleccndo-se a ordem do preSidente conh()cimcnLo de haver ou nAo haver lln\inomia ou
deUa. ou se dê a. t~O porque não Ó. compr?hendidl1, absurdo nA lei que 1111 de 5lInCciODl1r-so: nenl;um
de certo, Sr. presIdente. mo adnllfQ mUlto desln dos SrtI. deputadoll pois pôde !Altar sen110 dessa ns
censura. sumpto. l'odní.a ouvi d1%cr ti um iIlustro prcopi-

QUlIndo () Brar;il era. colonia, o lUo dH Janeiro nant.o, quo era De!:cwrio doclllrllr Il sorte dn pro
tinha governador como as mais provinciAl; 10:;0 \'incia do Rio do Jnn~iro, Inal! pergunto ou, diz isso
quo 11 córte nqui fez o seu assento, o conde do .s.rcos lll~um respeito do ntinumia. Gil 4bliurdo que é a
deixou de gOI'ornar. e só ncarüo existindo os gOVN.. malori/: de qUê ;;<; traia T Nãe C6flAlUllDte. Logo
nadores dns demai.<; provincill5. Aqui estaVA o mi.. folkttur que.tio.
nisterio, oos lribunaes que !ie crearào. encarregados QUAndo o pl'Ojeeto rolo á assemW611, f.\ nellll 66
das ditrcrentes administrações. Scguirllo-5e nns pro- diticut.io, foi 5úm~nto com o inluito do dar-so aos
vincias os governos provisorios. presento do nl)SSOS outros circulos prevíccÍ4f!1l guvcrnot adaptados ás
irmãos luzitanos; com l'Ues começou a desordem suas eircwl13taacitls; c l'lilO 50 tratou de compre
nas provindas. c cllcs flzoriio lembrar esta lei nO\'II. houdcr nas dispoli~ões da Lei Apro\'inci4 40 Rio de

Todll. esta nssemblén sabe e sabia que i<l fll%cr Jl1nciro. So est.l1 pois dove, ou não devo ter um
uma lei para os governos das proviaeills, c não Iprclcilo. li exemplo -do que SB pratica em outras
para o llio de Janeiro, onde não navia governo pro- naeõcs. niío ó queslÃo par.. agora; em tempo pro
visorio. Logo onde está a lacuna? Ficará viciusa II pno. c quando se isso propuzor em projccl.o, quo
lei, 50 agora se lhe ingerir esse enxerto; e portanto seja compeLontomentc debllLldo, se decidirá; o para.
';010 quo nesta parto se não deve tocar n~ lei. entào reSl:'rvo o faltar nessa lheso que por agora é

O SR. LOPES GAM.\: - (Não se entendeu o tachi- absoll1laml:'Dt& estranha do llssumpto sobre que
h V·' . ) \-"Cr&I o DCSSO debat.c.

srllp o lc.ormo. Por oulra parte se disse, quo cumprill supprimir-
O SR. COSTA AGUIAR: - Sr. presidente: pela so a clausula da Índopandencia do governo das

simples leitura deste projecto sobre os governos das arrllM. COE1"cnho nisso o.1.lendendo li. que no §.2S
provincias, vê-se claramente que eUe não púde reger da. lei se diz que o commMldanLe das armas é ln
para li. do Rio de laneiro. que nãQ -é possi"el ser dependente do presiden le da provinci:l, quando no
governada por semelhante rórma de governo, por § 29 se eS!.llbeleoe q .la nÍlo .'P<?d~ Caz~r em
estarem aqui as causas montadas om outros cW>s. ·prego da força llrnlada contra os .Inlmlgos IOter.nos
Convenho que para o futuro possa isto ter lugar, sem que nisso convenha o presIdente; () que 1I~
particularmente se a séde do imperio fÔr mudadá. plica algum tanlo de subordinn~o, ~ue co~tradn
para outra parto; porém jámais agora: e são tão aqueUa Lhese absoluta; pelo que fiCllrLaO m~ ~m
palpaveis as razões. que seria perder r.empo. se pre- conciliados os ditos d<>us plU'agraph~ supprllU1~
!.endessemos provar o barulho e'Confusão que então dO-Ge naredacção.essa, da~sulll. da.Ul~e~e~encla,
haveria; não podendo por ora ser applicavel para que pódo dar azos a cCIÚhc~s de lUt'1sd~~es~.
as nossas circumstllDcias actuaes o que lembrou o tre as duas principaes auto~ldadesilas prevlucras.
Sr. Vergueiro sobre Paris, porque outro é alli o Em 1.ercoiro lugar têm--se dlk), que'éabs~Ll'do.-de
systema estabelecido. cret.ar--se a <ledueção de ~un~ qoola.parte dDre5lduo

Eo'ntretnnto Como temos adoptado o principio de das rendas de ~d~ prov1n?la,. para ser -empregada
que as leis 'ie'jão publicadas sem preambulo, no qual em suas be~feIL~nas terr;tto~ oi porCJue em ~y
por via de regra se expunha. ao menos até aqui. p?tbese se nao da esse residn() em mw.ta5 proVID
quaes as razões e motivos da publicação das mesmas cla~: . . . d • 1 i é
leis, não me opponho a que se declare qual a sorte' Nao veJo lUSSO nem ~~bra de absur o .!- eêda provincia do Rio de Janeiro, como p:-etende o ge~l para t:odas asprOVU1C!.aS;_se alg~:fut° 1sm
Sr. Andrada Machado; fazendo-se um artigo sepa- res~~. abl fica. sem apPlica~ pratlca a recahe ;
rado, não só :pelAS ra%ÕCs que aqui tem sido ex~n- POSlçaO,. por~e_Uilta a maten4 sohre -que
didas, como iguaimentepeia llttenção e conslde- mesma disposzçao. .
racão que nosde\'e merecer esta mesma provincia. O Sa, DuARn: Su.VA.~'-Sr.presldeftte.: levan"
~Dtoao que pretende o Sr. Verguelro lia se- to-me,para iaUat ~reaernelld6.~ Sr~ M~fBsum;;

gunda pane da sua :emenda, sobre supprimir-se a O artigo em ques~() manda positiwa.mente que a
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« ElIEND.\

« Peço que o presidente e o governador de armas
sejão propostos pelo povo, tendo-os elegido na fôrma
das mais eleicões; e dos propostos o governo no
meie o que Julgar mais apto.-Antonio Ferreira;
r:rança. »-Não ioi admIttida por contraria ao ven
Cido.

O SR. PREsIDE~"TE declarou que tinha dado a hora
das indicações; mas requerendo alguns Srs. depu
tados a prorogacão da discussão, consultou-se a as
sembléa, e decimo que continuasse.

(Fallárão então os Srs. Carneiro da Cunha, Souza
Mello e Brant Pontes, mas não se entendeu o tachi
grapho.)

O SR. PREsIDENTE perguntou se a assembléa jul
gava sufficientemente discutidas as emendas sobre
as' antinomias e, absurdos de q:ue se haria tratad0:t
para proceder á votação.-Decldio-se que sim.

Passou então apropõr : '
1." A emenda do Sr. Vergueiro na parte que diz

que se supprima aindependencia dos governos das ar-
mas.-Foi approvada. .

2." Se esta resolucão prejudicava a emenda do
Sr. Souza Mello.-V'"enceu-se que sim.

3." Se passava o 3" artigo da dita emenda do
Sr.Vergueiro....,...Decidio-se que não.

4." Se passava a emenda do Sr. Montesuma.-
Foi approvada salva a redacção. ,

5." Se passava a do Sr. Henriques de Rezende.
Foi approvada.

O SR. DIAS requereu a votação nomin~ para
a sancção do projecto: e sendo proposta fOI appro
vada.
. Sahirão então da sala os Srs. Ferreira França,

Silva Lisboa e Teixeira da Costa, .que declararã()
20

~e ~e_todo o.rendimento. das p'!o\inc.ias fi.~ ã I~u~d.o se cingisse só ã. materia da dL~ussào. ist~ e,
disposlÇ3.!?do conselho; e istO.~ao CGnsen~ a m- a pane em que suppõe antinomia ou absurdo.
terpretaçao qu~ ~ lhe tem quen?-o dar aqUI. . O XESlIO OR.,moa: - Eu logo em princiio ru-

.Se uplall.ronn~tem de :endimento, por exem- puz se o que eu ju1e,"ã,a injusto podia cJJmJah
pIo, 8,contos de rélS,~de.era separar-se um para as surdo e assentou-se mle ci..... e sob o • J'u1go... rd d el n.· te' fi. ,-, ...- ~...... - re que
.lfes

peza5.. o. e~a asp o conse1;U0'. e se. ~o !njusto é Cl!1e estou fallando, porque o considero
paraas:o~<:as. Ora. ha pX:>YlIlCla. GUIo ren~- àbs~o: Meus se~?o"teS. Eu faço uma comparação
menta nao basta. p~ estas, e por ~nsequenCla mUlto SImples. e Ja peço perdão a esta :l-<:.....emblea,
parece absu~do_dlS~-se o seu rendime~topara e a este po.oque me está escutando, da comparaç-ão
.outras applicaçoes, deuando de pagar ~ao só á que faço: quem defende melhor a casa o cão manso
tropa, e empregados. como se a~ba de dizer, ma~ delIa, ou o valente de fóra? lá disse que peco per-
até aos credores da faz~nda publica, faltan~o-se a dão desta comparac.10. •
boa fé dos contractos; ISto em verd~de.mUlto re-O cão que melhor defende a casa, é o criado nella
pu~ará a todo aquelle que a;ma aJustiça.-"Voto gue lambe as mãos daquelIe que o sustenta, e que
polS pela emenda. e como o servo que ama a seu amo que lhe cobre as

O SR. FERREIRA. FRANÇA. - Eu peço a palavra, car~es, e_o sustenta; este é que é o bom guardador.
Sr. presidente, para requerer primeiro que tudo e nao o cao valenle de fóra, que até morde os filhos
que se não~asse á sanccão do projecto, sem nova de ca~.
redacção. Depois pergunto se acaso póde dizer-se . ASSIm, se~!Iores, deixemo-nos de cães de f6m,
absurdo aquillo que se julga injusto. (Apoiado, amd,!-_que seJao valentes eara nos defender a casa.
apoiado). . SeJao nomeados o presIdente e o governador de

Se póde, digo que me parece que o projecto in- armas pelo po.·o, o o go,"erno escolha de entre estes
volve alguma cousa de injustiça. ~6s acclamámos no~eados o .que achar mais capaz.
um Impe~do.r para nos reger, e com os seus ~om- E o que unha a dizer s~bre o p~je~~, q:t0 con-
patentes dIreItos; mas os povos não declaramo de tém absurdo, porque conlem a maIor lDIUStlça.
maneira alguma, que aquelles direitos que elies O SR. CAR:U:IRO D~ CC:-;H~:- O nobre deputado
pudessem conservar se lhes tirassem; éUes estavão deve mandar a sua emenda á mesa.
Da posse de eleger os seus governos provínciaes... O SR. FERREIRA FRA:'iç~ :-Isso é um trabalho
••.•.••.•.•••••...••.• • . . . • • . . . • . • • • • . • • • • • •• muito grande; mas emfim vou escreve-Ia.
e parece-me haver injustiça em se lhe tirar a eleição O !lESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa a se-
destes governos. (A' o-ràem, á oràem).

Eu estou fallando da injustiça ou absurdo que me guinte:
parece haver; agora se não querem que eu o aponte,
então digão que não falIe; mas eu exigirei tambem
que so observe o direito gue tenho de pedir e recla
mar pelo que me pareee Justo.

Eu não vi que o governo eleito na minha provin
cia, e de que foi membro o honrado collega o Sr.
Francisco Carneiro, fizesse os .males de que o tem
aecusado, e tambem vejo que é melhor que o filho
da provincia governe do que o dE' rÓla, naquella que
tem filhos capazes de governár; e eis-aqui porque
requeiro, pelo direito de petição que tenJ:io, a facul
dade de reclamar a favor da minha província; por
conseguinte fação-me, meus senhores, o favor de
me não interrom~r. Pergunto pois se posso con
tinuar? (Póde,pode, disserão alguns Srs. deputados).

Eu estava dizendo que havíaabsurdo na lei, se
gundo o meu modo de pensar; as provincias, por
exemplo, a da Bahia e a de Pe.mamJ:>uco, por .ve~
tura não tem ffi.hos capazes de governar a provmcla
eleitos pelo povo que, osp6de conhecer, e que tem
direito de os eleger ? Pergunto não seria mais util
que .um filho da .província a go-çernasse, do que
mandargovernal-a por um filho de outra'?

Quem é.que p6degovernar.uma casa melhor, o
fIlhodella, ou ode outra, bem que seja parente?
Digo que o filho -della; pois o parente, apezar do
vinculo que o liga,não governa tão bem como· o
proprio, que tem mais interesse neila. O mesmo
~go daprovincia;?eve ser goveruada pelos seus
proprios fllhos, e n,aopelos das outras.

Não digo que seja inteiramente da eleição do povo
mas que o povo os proponlía :para delles escolher o
governo. (A' -ordem). Queira V. Ex. fazer o favor
de. me chamará?rdem)., quando entender que eu
salOdella.; mas Dao OS:::lr5. deputados.

O: SR, 'PusIDEnE:":- Seria bom qu~ o Sr. de-,
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que 'não vota>ão por não terem assb-tido ás dis- I ~o ; não. se precisão desemelhanteshomens para
cussões. cousanenh~a.•. Nunca tal gente poderã ser boa.
- Procedeu-se logo á dita votacão. e ficou sanccio- Uma medi~~desta natureza, Sr. presidente. não
nado o projecto por 53 votos conLra 8. póde ser 5E'.nao um erro d~ministro da guerra; é

Votirão contra: Os Srs. Xavier de Carvalho, contra elle que eu fallo ;. ~.sémpre ~~o eu falio
Paula Mello, Fortuna, Dias, Cruz Gouvêa, 'Fer- contra o governo. ,me dirijo só aos mml5tros ; nun
reira Nob~ Carneiro da Cunha Henriques de Re- ca -contra aq~e que nen~ul!1aresponsabi1idade
:zende

' tem, e qu.'e 'a mesma. constitUícào faz impecca\"e1.
• _ ' (..4 • do, apoiado.)'

.Votárao a fa~r: Os S~.•~d..'"ada Machado, G?- _~pondà~:P~~ os ministros pelo que fazem. aliás
1Illde,Bas~ Navatt? Ribeiro, Ca~pos, ~to.DlO nao ha constitmçao, nem seguranca, nem sei como
Calmon Blspo CapeUao-M?r, .~inhelrO de Oliv~. poderemos consolidar a nossa obm.
G~m~, Lopes Gama, Ara~o VIanna, Duar~e Sllva,Onegocio é de- summa importancia, e merece
Ribelro de Rezende. MU,!'l1% Ta~~, Fe~~a Bar- toda: a consideração; nem permiuamos que se diga.
reto, Montesum~, Carnelro, ACClOli, Teu:eua Vas- que nesta assembléa os deputados não têm coragem
co~ceUos, Rodngl;les de Carvalho. Caldas, Rezend.e para pedir a responsabilidade de ,um, ministro. que
Cos~, Cos~ AguIar. Souza Mello, Fernandes p!- procede de semelhante maneira. que pretende me
nh~U'o. Mala, Arouche Rendo~, Rocha, Senna Rl- ter entre nós esses monstros tintos no sangue da
beno, Fur~do M~nd5>nça, Sarar.a, Costa Carvalhq, queUes que perderão a vida no campo da batalha
Andra:deLIma, Teu:etra deGouv~,.ea..-valho e Me1!o, pela deCeza da patria !
Pedrelra,. Camara, Fr3llça. Rlbelro d~ Sampmo, Eu lD:esmo a peço. Não sei se arrebatado no meu
Cavalcanti de_Laco~a, OrneUas, Alm~lda e Albu- disc~o \leIo enthusiasmo terei oll'endido alguem;
~uef9:ue, G~l,ao, !IÍl~ue~Calmon, Ferrelra de Arau- se aSSIm e, os meus nobres collegas roe perdoem.
SO, '.ergueu:o, ;A~l!JO ~lma. ~osta Barros, Ah'8:res Fallo contra este ministro, porque esta medida
da Sih'a, 011ve11"a M.aclel, Farta Lobato, Sobrem, me parece iniqun, porque é contrn a 'VOntade geral
Brant Pontes. dos povos, e até contraria ao que se tem decidido a

Concluida a "otação, decidio a assembIéa que se respeito destes homens.
fizesse nova redacção da lei em conformidade das . Tal,"ez, Sr. presidente, sejão estas medidas as que
emendas approvadas, e que voltasse á mesa para se tepbão levlIdo as PrQ,incial;l8p desgosto e ã descon-
rasol.er se estava c.o!l!orme ao vencido. fiança. (Apoiado, a,eoiatro.)

S d' h '. 'd'· Isto não é a opimao de um homem particular, ou
O ~: PnESIDEnE lsse que se aVia0 m lcaçoes, de dous, tres, ou qualro, que apezar áe pouco con-

-se podiao offerecer no que restava da hora. f~rme á conservaçao da harmonia fosse lançada in-
O SR. CAR.~EIRO DA CUNHA:~ Sr. presidente, é discretamente por um escriptor, em um periodico ;

com muita magoa e dÓr do meu coração que eu vejo é l;1m8: portaria do ministro da guerra, de uma das
no Correio do Rio ck Janeiro um artigo eItrahido prlmeiraS autoridades, que deve vigiar pela segu
de outro periodico, em que se mostra que para a rança publica,
Bahia expedira o ministro da guerra uma portaria Como é isto, Sr. presidente! IIa pouco tempo
para seremetterem para o Rio os prisionelros eu- veio remettido ~ esta augusta assembléa para deli
ropeos, que quizerem assentar praça para servirem berar.um n:goclo desta mesma natureza, e qual foi
pelo espaco de quatro annos. a dehberaçao? Que estes homens regressassem para

Apenas"posso crer, Sr. presidente, que este minis- os seus lares, e qu~ a nação brazileira tivesse até
tro tomasse semelhante medida. a generosidade ae mandar que se apromptassem

Eu vejo que por essa portaria se mandão virho- transportes para elles, e que partissem logo.
mens, que eu não sei como os poderemos vêr no POlS, Sr. presidente,. eu que votei por isso, e crue
nossO seio: homens que tingirão suas mãos no san;. acab~ndo deste lugar ,vou entrar outra vez na minha
gue dos honrados brazileiros ! carreira, poderei ver um homem destes a sangue

Como é que se mandão vir taes homens para ga- frio'! _.
rantir a nossa segurança, depois que talarão nossos' De certo que nao ; ,e tambem certo estou que estes
campo..e:, depois. que fizerão profissão de todas as me.us sentimen.toS. sã.o os de todo ,o braziIeiro h.on
maldades contra nós, e que forão contra nossa rado, que deseja. sustentar a dignidade da sua
causa, e contra a reivindicação dos nossos direitos? ,nacão. : . .'.. o:' , ,. '

Será possivel, Sr, pr,esidente, que estes· homens· ~ortant.t?_resumlDdotud.o quanto tenho dito; peço
venhão para o nosso selO, e que nós os possamos <{tIe se eXIJao do. governo lnformações, sobre os mo
:receber? I tlvos queo o arrastarão a tomar semelhante medida;

Será possivel que vejamos a sangue frio, ~'com e como esto.~ d~c~nfiado que talvez nei batalhão do
~oraçào tranquilIo, semelhantes individuos que nos Imperador Ja eXlStão alguns destes homens· com
quizerão sacrificar, e que eu cuido que ainda nos praça, peçotambem que.quando aqui chegarem não
~rseguemY!' " . de.~embarqu~m, e que 19ualmente· com os outros

Havemos admitti-Ios quando ainda traballiam<>s seJao remettldos para Portugal. ,.
para consolidar a nossa independencia't! o.., Mando á mesa ' a:minha indicação, e igualmente

Poderão estes homens algum dia ser· nossos o periodico para ser lido, pois póde ser que alguns
amigos 't ,,_ . dos Srs. deputados o não tenbão Visto.'

Julgo que naO. POIS para que os queremos? ' ...; . .
Terá a nação }lrecisão de lançar mão de inimigos :/t INDICAÇAO

para defender e sustentar a su~ causa Cf •. cc Prop~mho que se peção esclarecimentos ácerca
Ou o augusto chefe da naçao acaso preclsará de daportanade 2 de Ago!;to do ministro':dao guerra,

luzitanos para sustentar o throno, que a nação bra- remettida á junta da provincia da Bahia, queinanda
2ileira levantou pOara nelle o collocar como seu pri- ~metter para o Ri~ de Janeiro ,os prisioneiros de
meiro monarcha?guerra;e que se tiverem sentado praça aIgúns luzi-
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tanos dos mesmos no batalhão do Imperador, esteS
não desembarquem, e que sejão màndados ~para

Portugal.
«Paço da assembléa, 11 de Outubro de 1823.

Carneiro da Cunha. »
O SR. Mm.-:rESCID. :-Sr. presidente, eu ouvi dar

a !l0ra, e na fórmll. do regimento está a indicação
adlada; mas como tenho ,isto e assembléa prorogar
a sessão ~r outras cousas em iguaes circumstan
daS, e nao sei se de tanta ~onta, peço que tambem
so prorogUe agora. .

A provincia da Bahia, assinl como ha de vê!' com
muito desagrado gue nos seus cor~os entrem solda
dos Iuzitanos, 3..."51m ha deter mUlta satisfação sa
bendo que a assembléa tomou em consideracão a
indicação do Sr. Cunha. •

O SR. ANDRAIU MACHADO :-A prorogação pare
ce que deve ter lugar; já hoje mesmo se praticou
por cousa de menos entidade. .

O SR. CARNEIRO D." CUNHA :-Eu fallo não como
deputado de uma provincia, mllS como deputado do
Brazil inteiro; e todas as vezes que eu vir que é pre
ciso dizer alguma cousa li. bem (felIe, hei de faze-Io,
seja o resultado qual fór. (Geralmente apoiado.)

O SR. PRESIDENTE propoz li assembléa so proro
gava a sessão; e decidio-se que sim.

Requereu então a urgencia da indicação o seu
illustro autor; e sendo apoiada e vencida, fez-se a
segunda leitura, e entrou em discussão.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu quizera ainda
accrescentar que se pedisse a cópia authentica dessa
portaria, para nos certificarmos,que no mesmo tem
po que vinha este negocio ã assembléa, para nós o
aecidirmos, o ministro da guerra tinha a ousadia de
tomar semelhante medida, como para zombar dos
representantes da nação.

Peço pois que não só venba a informação, mas
tambem a portaria, e que o mini~tro diga quaes fo
rão os motivos que teve para aSSIm obrar.

E' preciso que nos entendamos com este ministro
corrompido, e o mais corrompido que tenho visto
até agora (Apoiado, apoiado.)

Eu mando o seguinte addiLamento :
« Que se peça cópia authentica da portaria d~

que trata a indic<lção.~Alldrada MlUhado. )l-FOI
apoiado.

O SR. HE~'RIQUES DE REZE~i'DE :-Ha pOUCO ouvi
queixar-se o minis~0!l0 seu afilcio que as deso~ens
que vão peias provmclas do norte nascem da liber
dade da imprensa: nunca essa liberdade se acabe
entre nós!

De certo, se não fosse a liberdade de imprensa,
nunca nós teriamos noticia dessa portaria; e é de
reparar, que sendo o Diar!0 do G?vemo tão exal?to
em publicar outras portarIas, deuasse essa n~ tlD
teiro. Ora agora pergunto, quem é anarchIsta '1
quem comportarias desta natur,eza vai chocar a
opinião geral, e provocar o resentlmento dos po:os,
obrigando-os a emparelhar, e tratar como cor~aes
amigos hoje aqueUes que hontem nos combaterao, e
derramárão o sangue brazil~iro ; ou é qu~~ cla:ma
contra semelhantes procedImentos d~ mmls~eno '1

Não é preciso que ninguem man~e mcendiar as
~rovincias ;' essa portaria falia.por Sl.mes~O; é ell!l'
Sr. presidente, e outros pape!-s que aquI se publi
cão·, quem tem posto 'as pro\inciasem ~obresãlto, e
liesordem : lêa-sé nma correspondenCla, que .em

no Dia.rio do (;(nlerno n. 52. em alte se nos ameaca
com uma ~ntrarevolu~o como a-de Portugal, e de
sermos a~ levados a rerro e fogo.

No melO ·de tu~o isto, no meio de tanta descon
~ança, quando_amda Portu~ não tem renunciado
~ suas pretenÇüeS sobre o Brazil o metter no exer
CIto os soldados prisioneiros, ~e quererá dizer 'l
C?mo podemos ser defendidos por aqueUes que aca
hão de combater contra nós '/

Não. creio <I.U~ Sua!4agestade tenha parte nessa
P?rtana : o mInIStro e que promove semelhante me
dida.

Portanto, eu voto pela indicacão do Sr. Carneiro
da Cunha:, e como, be~ ~ue sela um papel official
o U:anscrtp.t~ nesse p~nodico, ~ão é a mesma por
tarIa do lDlDl5lro, êJusta a addIção do Sr. Anarada
:\Iacha.do, para qu.e o governo nos remetta apropria
portarIa, p~a ã VIsta se conheter a culpa do minis
U:O, e depOIS vêr o que devemos deliberar.

E' por taes procedimentos que os povos vi'\"em
desconfiad.~s; e quando ta~to se tem faliado em pla
nos de. Unlao até llm papeIS publicas, quando nos
ameaça0 com uma contrarovolução, como a de Por
tugal, convidar soldados luzítllnos a ficar entre nós,
certamente quor dizor alguma cousa.

O SR. MONTF.50au: - Sr. prosidente, este mi
n!stro da guerra tem-mo merecido bastante llttenção,
nao ó esta li. l- vez quo t.on~o li. satisfação do faUar
a sou respeIto, e fazer as mmhlls fracas e humildes
obsor\"açõcs llcercll do sou proceder. Já uma vez
mostrei <I.ue oUo pretendia lançar o nosso exercito
com officllles que acaba\'llo de derramar o ~ansue
brazileiro, li assombléll tomou om consideração a
minha indicllção, pedirãO-50 informBções ao go
verno, este já as mandou; mas ainda estamos para
vor a decisiio final. Observei mais que estp mimstro
era inimigo da causa do Brazil, porque praticava
malversações conlra a fazenda publica, mo!>trei <I.ue
dava 488 mensaes a um coronel de engenhana,
quando a lei Ih'os negava, mostrei isto, e a assem
bléa mandou parllll commissilo, a commisslto até
agora ainda não respondeu, e entretanto este otn
eial está comendo 488 que a lei lhe não dá.

Mostrei mais que dava SOS a Labatut, na pessoa
de sua mulher, quando Labatut, logo que deixou
de ser chefe da expedição de que fdra encarregado,
deixou de ter direito li essa gratificacão ; a minha
indicação t.eve a desgraça de ser pro"posta quasi á
hora, e ficou adiada. Tenho mais a observar que
este ministro abusa do nome do seu monarcha; e
para exemplo tenho guardado no meu bolco entre
outros papelinhos uma portaria deste minlstro re
lativa a um mestre do arsenal, que pedia· a sua re
forma, sobre a qual devendo-se mandar informar
competentemente a junta, expedio o ministro por
taria, e resolveu por si só o negocio, como se fosse
Inlperador. .

Eu tenho guardado todos estes e outros papeis
para informações, e para pedir a seu tempo,
á frente da nação a demissão deste ministro.
(Apoiado). Cumpre mostrar que não somos mudos
espectadores de malversacões, eu tenho documen
tos para apparecerem a respeito destes e d'outros
negocios da fazenda, e é necessario que fallemos
com clareza, que cortemos pela raiz esta sepa. de
males, para entar que nãovolte o antigo systema
não consintamos que o carunxo,continue a roer tudo.
Eu pretendia fallar nestes objectos, e para occasião
propria me reservava ; mas o Sr. Cunha prevenio
as minhas· idéas com a sua indicação, e agora re-
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLÉA
l'AIU lOSE lOAQUIH CARNEIRO DE CAlllPOS

11lU? e ~xm. Sr.-A assembléa geral constituinte
o leglSlatlva do Imperio do Brazil manda participar
ao governo que, quando resolveu dirigir á presença
d~ Sua Magestade o Imperador uma deputação no
dIa. 12 do corrent~, e declarar o mesmo dia de {esta
naclonal. como se communicou a V. Ex. em om
cios de 9 deste mez, não s6 foi determinada 'Qela
consideração de ser o da feliz acclamação de Sua
Mages~de. e gra~diosa elevação do Brazil a ca
thcgona de ImperIo, mas tambem pelo faustissimo
motivo de ser o do anniversario natalicio do mesmo
augusto senhor. O que V. Ex. levará ao conheci
mento de Sua Magestade Imperial. Deusguarde
a V. Ex.

Paço da assembléa, em 11 de Outubro de 1823.
-MtguelCalmon duPin e Almeida. . '

PAIU MA1'iOEI. UCI!\-rHO NOGUEIRA DA GAMA .

JUro. e ~m: Sr. -A ~ssembléa geralconsti.
t~l~te e legislatIva do Impeno 40 Brazil manda par
tlclpar ao governo que,' deseJando que cheguem
quantoantes á nOLicia dos povos osresultados dos seus
trabalhos principalmente sobre o .projecto .de consti
tuição, cumpre que o mesmo governo ordeneájunta
da typographia nacional que faça imprimir sem
demora, e em volume separado, as actas das
sessões .da,mesma assembléa desde 15 de Setembro
em que principiou a discussão do reierido projecto.
O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Ma
gestade Iinperial. Deus guarde a V. Ex.

Paçodaassembléa, em 11 de Outubro de 1823.
Miguel Calmon du Pin e Almeir1a.

PARA o MESMO

mm. e EXID. Sr.-A assembléa aeraI constituinte
e legislativa do Imperio do Brazü, 'sendo-lhe pre
sente o pa.""8cer da commissão de fazenda.sobre a
representação da camara,' da villada Atalaia, que
pedio a extincção .da decima dos predias, e dos
imposto.,s sobre a. carne verde, e lojas do seu-tetmo,
asSim como a confirmação do ..contraclo de aguar-

~ei.."C ,a asspmbléa. que ~e officie a~ gov~rnopara I braços !1aci.o.naes, o que na verdade necessita de
eueres~der com,a malor urgencIa, satisfazendo ~cune~to, porque não vejo lei, nem razãoplau
tambem a lembrança d(),n~bre me~ro () Sr. An- Slvel, que au~orise ta}'conducta do ministerio em
_<Irada Maçhado, a que!U mlllto respeIto. t.empos de CI'lSe. tal, como é aquellaem que nos

O SIl.CARVALHO E MELLO: -Sr. presidente, cos- achamos a respeIto de P~rtugal. !'Iesta pa!te pois
tumado sempre a não julgar sem ouvi..r as partes e s($mente voto que se peçac _!lS deVIdas explicações.
sem ter provas decisivas 'daaccusação, não posso JulgQu-se ~.materia díscutida, e o Sr. presidente
-louvar. que se ~tabeleção já penassem eUas, e sempropôz : , " , '
~e ouVU" o argmdo: cost~ado, torno a dizer, a nã:o .1.0 Se a assemblé4 approvava a l' parte daiz1.
Julgar prematura e ~recIpltada~en~e; e se~ as com- dieação do Sr•. Carneiro da Cunha, isto é, até ás
petentes provas,. d~g<? q~e mUlto ~proprla.m,ente, palavras - priSIoneiros de guerra.- Foi approvada.
ou .antes ~om mwta lDJUSUça, se cnmmao I;UDlst1'?, 2.0 Se app~vavaoadditamento do Sr. Andrada
e )li s~ pretende condemna-Io-, quar;do ~l.lnda nll.o Machado.- FOI approvado.
fOI OUVIdo, quando os factos .n~o estão alnda pro- . 3.°& approvava li. 2' parte da indicacão.- Foi
vados, e. q~a~do nem a argwçao é regula~ e legal. regeH.ada. •
Se é prlD.etplO geral p~r~ c~m todos os cI.dadãos, O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia'
que D.lI!guem deve se~ 1D.1Urla~o, ne~ pUDldo sem 1.0 O projecto de lei :sobre a isen -o de direitos
-ser oUV1do e convencld~. mu~to maIs o deve ser para as fabricas metalicas do Im 2rio: 2.0 O ra
para um homtlm revestIdo do Importante emprego Jacto de lei so~re li. concessão da toldos ás viuv~s e
qu~ serve. filhas dos omclaes e . ld d d . d BahiNós não lemos direito do inJ'urinr Aninguem e _ .:;0 a os o exercllo a. a. ' mortos.em acçao.
menos II um empregado do tao grando graduação. _
Assim olTendomo:l a juslir'a, ferindo viVAmente um ~evantou-se li. s~sao ás 3, horas da .tarde.-
p'rincipio gerAl d'ellll, e ·os dinlitoli individulles do MJguel Calmon du Ptn e Almeida, secretario.
Cldadllo tAo 11ll.amenw aqui proclAmados, e avllta

·mos na sua pessoa, nilo IIÓ o empl'til(o. li !!~roridado

e representação do podor tlwcutivo,'o pelo mODOS
enervamos, lltS não dClitruimoll, n forÇA que lhe é
essenciAlmente inberente.

E' muito justo quo {'I14 lu:wmbltJl1 pOÇA 05 escla
recimentos necessarioll dOll !acwllllrguidos. mu para
que 05 pede ? Pede-oll para conhl!CCr melhor 11 sua
natureza e a sua exilllencia, (l pua 1I1&bor 05 motivos
porque se prat.icarão. o deliberar cnL!:J com inteiro
conhecimento, tl á villln do pl'OVtt~ e audicnda de
parte. Eu Dão posso aventurar-mo a nogar a ateu
sação; não pupno, porquo pretundo defender em
geral o ministerlo. mllll quero aI provlllJ, pArIl que á
'Vista dellas delibero a l111lll!mbléll. e tome uma re
solução legal, o não arbitraria. l'oda a condemna
~o, em que o arguido não ó ouvido, nilo ó legal,
D!10 é {undadaemjusti?! ~rtll~tO repito o que ja
disse, que não convém lDJUt1ar mnguom, nem coo
demnar, sem audiencia. () som provas, e que é contra
a harmonía dos poderes atrrontar o legislativo com
injurias ainda nio provadas ao executivo, em me
noscabo da autoridade e representação nccessarill
ao bom andamento () prosperldlldo do fíoverno.
. E' portanto a primeira parte da indIcação muito
Justa: peção-se os esclarecimentos, o como diz o
Sr. Andrãda Machado peça-se que venha a porta
ria.... (Foi interrompido por um deputado, que
disse. - a portaria não póde vir porque foi para a
Bahia.- O orador continuou), quando falio de por
taria,entende-se de uma copia authentica daUa, que
ha de constar do livro dos registros, Todos estes pa
peis deverâõ ir a uma commissão, sobre cujo ~a
:recer deliberará a assembléa o que fôr justo. Nem
posso ouvir fallarem demissões por ser juizo ante
Cipado, El por não pertencer a esta assembléa, sendo
só attribuição do poder executivo, o nomear e de
miUirosministros.

O SR. FRANÇA: - A portaria em questão contém
~uaspartes, a la trata do expediente de·se mandar
-vir a tropa ,para o Rio de, Janeiro, o.qual expe
diente sendo uma atlribuição do poder executlvo
n,ada otIerece sob!6 quedevamos deliberar, a2a parte
-versa sobre a admISsão de soldados, nossos pri
~oneiIos, ao serviço dos nossos regimentos como
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dente, que creára para' a obra de uma cadêa; '( estal~oos pesados ferros da escravidão colonial
manda~arlici~ av g?ernc aue P~:a.o ace....t'? ~e os direitos do. homel?; :até então sopeados, ma;
suas deliberaçoes precISa que Ihe seJao transmIttí- nunca destrnIdos, vmgárão sobre a~elle mortu-

. d;as informações .~obreq~,aesquer. ordens. ex;pI!ca-nado terreno, que a natureza tão. prodigamente mi
uvas. que se tenhao expedido relatIvas a l~l dos·Im.- 'moseára. ~ ~empo de.substitUll' aos singelos 01'
postos para ft1!1dos-:do banco, e a que lmpoz L'1- natos, qtle a Innocenc~a ·emprestavão as variadas
butos nos premas urbanos; Oque V. F..x. levará ao aves, os artefactos preeIosos,a que suas ricas mon
coribecimento de Sua .:Magestade Imperial. Deus tanhas ofi'erecião !nvejadas materias. O argumento
guarde a V. Ex. " da sua forca dena ser taniliem a, garantia da sua
~aço da assembléa,. em 11 de. Outubro de 1823.- duração. nesta arte se er~a um novÇl imperio,

MJgnel Calmon du P,r. e AZmetda. :' fundado sobre os firmes alicerces da lustiça, na
lU o MESMO malfadada Ameriea) que ~res .seculo.s antesVÍra com

, ~A., horror afi'ogar-se um antIgo nnpeno nO,sangue de
. Illm.,e Exm Sr.- Na conformidade do que re- seus pacificos cidadãos, sacrificados á mais nefanda
solveu a assemhléa geral constituinte e legislativa ambição, mascarada em fanatismo.
do Imperio do Brazilremetto a V. Ex. os quatorze «Um príncipe descendente de muitos monarchas,
documentos queacompanhárão a e~osição do es- de uma dynastia respeitada' pelos seculos, havia
tado da fazenda publica, para que V. Ex, possa or- destramente meneado as redeas do governo, fran
denar que se tire uma copia de cada um delles por queando-nos os doces fructos da hem' entendida li
officiaes do thesouro publico, e se remettão a esta ne.rdade, ainda antes que esta laneasse profundas
assembléa as ditas COplas com os originaes, para se raIzes
proceder á impressão dos referidos doclUDentos. Cf Centro de união c de for~, s~a augusta pre-
Deus guarde a V. Ex. sença afugentára para longe do Brazxl as sanguino-

Paço da assembléa, em 11 de Outubro do 2823.- lentas. seenas, quoonlutarão as outras partes da
Miguel Calmon du Pin e Almeida. Amerlea Meridional, e com a velocidade do raio

dissipárll as negras DUVt:DS da discordia e da intri
ga. Os bravos brazileiros reconhecerão neste joven

Sess40 em t3 de Outab1"O ele .. 823 heroe, apontado llquelle nume, que os fados lhes
PRESlDEN'ClA DO SR. JUDEIRO DE Á~f)nADA. prometterào, c não sem dilllculdade contiverão nos

llllUIl corações agradecidos a torrente da sua grati-
Reunidos os Sr. deputados pelas 10 horl1s da ma- dão

Õ
aguardando impacientes o afortunado dia 12

nhã, fez-se a chamada e Ilcharão-se presentes 68, do utubro. Então, no meio do mais puro enthu
faltando com causa os Srs. Rodrigues Velloso, I'e- siasmo, entre inexplicaveis demonstrações do mais
reira da Cunha, Araujo Gondim, Duarte Silva, Ri- l,xaltado jubilo, V. M. 1., foi elevado ao augusto
beiro de Rezende, Andrada e Silva, AlcnclIr, Arou- solio, que suas virtudes merecião) não empunhando
che Rendon, ?darianno d'Albuquerque, No~ucir4 o ferra0 sceptro do bllrbaro despotismo, s6 valido
da Gama; e sem €lUa os Srs. Costa Aguiar, Silvoira dos Tiberios e dos Neros, mas imitando os l\Iarcos
Mendonça, Camara e Faria Lobato. Aurelios e Antoninos, tendo por pharol as luzes do

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e lida seculo o por alvo a prosperidade do grande povo,
a acta da antecedente, foi approvada com uma pe- de quo se constituía pai, e de que já era perpetuo
quena emenda. defensor.

O SR. FERREIRA. DE ARAulo: - Havendo tido I( Uma constituiçJio liberal, jli annunciada no sa-
hontem a e~eCial honra de ser o interprete dos lutar decreto do 3 ao Junho, e que fixava as atten-

bl ' deões das províncias para a escolha de seus dignos
'sentimentos esta augusta assem ea, como ora or aeputados, formou o mais precioso ornato da ím-

da illustre deputacão, que'foi comprimentar á Sua pedal corÔa, o em laço índissoluvel se unirão a
Magestade o lmpêrador, tenho a satisfação de p~r- grandeza do monarcha e a segurança do imperio no
ticipar 'que havendo a mesma deputação sahIdo b' 'I d' d t" I Ah
deste ~alão perto de upxa hora da ~rde, . IIcoml?a- sa 10 tItu a e 1mbara ar coos Ituclona . ! se-
iiliada por um esquadrao de cavaliarlll, fOI recebIda nhor 1 E que bril antes idéas opprimem minha
na porta do pac.o pelos om,ciaes da casa. imperial, acanhada imaginação t Os relevantes serviços, que

V. 1'-.1. L prestou á causa do Brazil, as incessantescom todas as honras praticadas em semelhlln tes 0<:- d fi ' 'd d . .
casiõese sendo admittidaá sala do throno, depOIS ia igas para rmar a sua 10 epen encla, VIagens
das competentes c,ortezias, eu t,ive a sa.tistaca.-o d~ rapidas e oppo~tunas, a qualsruer parte, on~e .a hy

d dra da anarchla alçava o altIVO coll(}, a V1gilante
recitar á' Sua Magestade ImperIal o 16curso que actividade, com que acodia a repellir os' inimigos
remetto á mesa.; findo o qual, o mesmo soberano externos deste imperio, o qual como Hercules, teve
senhor respondeu benignamente e mandou pelo a sorte de afiogar, ainda no berço, as venenosas
Em. condede Palma,se?- mordo~o-mór, entre- serpentes, que contra ene arremessára a inveja de
gar~me à.resposta por escnpto, ~e Igualmente en- uma iníqua madrasta: tudo me mostra em V. M. I.
via á mesa; depois do que nos retlrámos á Qste. paço veri!iead? o que dt:: Traja~~ disse o seu.llanegyrisl?:
com o mesmo acompanhamento com que havlamos, -Nao fOI a propna CObIça, mas a utilIdade alheIa
sabido.' 'quem o elevou ao, sublimethrono. "-, '

, O 'SR. SECRETAlUO MACIEL DA Cos:u l~u. !? dis- cc Se a um dia tão brilha:nte, qUe faz a magestosa
curso que á Sua Magestade Impenal gingxr~ o éra da soberania brazilica, pudesse aécrescer mais
Sr'. Ferreira de Araujo, como orador da aeputaçao: alguma gloria, seria S6mente por ser-o prospero na-

Cf Senhor.-Os gloriosos fastos da heroica nação talicio deVo M. I.; ea fortunllOtfereceu ainda mais
brazileira tl-ansmittiráõ com reverente appla:uso ás este motivo á nossa exultação. Sim,senhor,-se.em
idades futuras a solemnidade deste.grande dIa 1. todas as" nacões se appIaude com' as mais 'festivas
, « Depois que nas margens do YplXanga troveJãra demonstracões o nascimento do' imperalr'.e,. '-que
o brado da mdependencia e ao seu poderoso écho mUitas veies encérraneste titúlo os.unicosdi~eitos
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ao ·respeito. publico~ co~o a gen.e~sa <>naçã<)brazi~ I tos d,e que ~ci.sa,,a assem,bl,ea,'ia que no tlt~!lI'o
leira poderia ser.mesquinha -em', tributar solemnes. publico ,não.constão~, os pOdér:fornecer ~ . :

.honras a~.este dia. quandose·vê tão empenha.~a «~Del1s guardeáV:,Ex.~Paço,,~~dé;()qtu~r:ode
.:para,eom,.'V.M. 1. e'qnand~: espera das_suas su1lli-. l~. ~MGtt(~d;J~~:nth.o .!joguei,rClr da .G.amti.-
.·me~; qualidades () po:oseguuneoto ~e tão: herOlcasSr. 10ao SeVerla.tln()-M.apelda,CQ~ta.».. .. '
acçoes,que ~nçamlllS 'com a ~lona do~ seu nome 'O:IIESM:O..SR~ SEcuLuuo:~Neste officiõ de-2i'i d(\
·do.que.outro:unpe.,rador all~a:n~a com ~Sa.cIIlaS. '...~temhro,. de qu~ falia o. ministro da faZenda" ,pe-

.·uIQuando a~DaÇao ~m tão lustos motlvos·de:con- dil"ão--seinfórmações;só15recertas .cellas.do ba-
~atular-se,'n!l0' podião os' seus.representantes,ser lanço do thesouro apontadas em ~iindicação_do
ml1dos. espectadores~a ~ua alegrl~~ ~orta:nto a as-- Sr~' Mont.esuma. ',' ~. ,',..: .

.semblea geral COnstItUInte 'El legIslatIva Julgou do O S A. -. M" ,,,' .
seu .dever dar a mais solemne 'demonstração do sã R. n.."i'DRADA ~CHADO :-P6de u: a com~
seu ~egosijo. declarando de festa nacional tão plau- o de .fazen~a e depols.mandar-..se pe.dir ao mlll~
sivel dia, é ao mesmo tempof~endo ehegar ·ao tro do unpeno o que falta. ~~ nao seI ~omo~e nao
throno excelso de V.M. 1. a sincera ,enunciação do ~e .ach,! no thesouro ai; notIcIa.dos motIvos :por q:ue
seu jabilo, e os fervorosos desejos de que ,repetin- e paga0 taes .parcelI~~I .. " '.,:" ,
dQ-sepordilatados annos esta solemnidade,. ella.re- _O SR•.C!,R'NEIRO.D&.~()s:-o IIIlIJ;~strº.~ :<lue
corde sempre aos felizes brazileiros a 'xenturosa nao pôde dar. porqQe.,Os llao.acha, ,o!> Inotj.vos de se
épocha da sua 'grandeza e os sagrados direitos, que mandar _fazer aqu~ll~~sJlagame~tos; ..a ordem lâ..~stá,
'V~ M. I. tem adquirido ao seu amor e gratidãO'. ..mas ral~ao. as:razoes;qu~ flzerao.•~edil~!;PR!.q.ue

« A este fim 58 dirige es ta illustre âeputação, ,a essas ~ao.de açhai:-se .na "reQartlçao do. ,:lm.p~rlo.
·qual confiou da minha phrase humilde.a singela ex- Isto fOI feltope:1o meu antecessor. "
pressãO' dos generosos sent:im~ntos, de que é ani- O SR. ÂNDRADA MACRA.DO :--; Pois, .ven~ão essas
mada, segura de que a bemgmdadeque á V. M. r.- or4ens e essas razões. '
tanto di~tingue, supprirá os d~Ceitos do meu d~- O SR. MONTESUMA:-Parece-me muito novo nã~
-nhado discurso. Dlgne-se poiS V. M. I. ~e ~celta:r mandar o ministro da fazenda pedir 100'0 ao do Ín1-
os' ';put?s votos da assembléa ger~ cons~ltwnte e perio essas razões. --, .. o
legISlatIva, lIue a nada anbela maIS anelosame~e O:Sa. CÀRNEIIl.O :DÉ CÂMPOS ;.:...Cada 11m respon-
do que de ~aos dadasco~o augusto c?e!e ~ na~\) de segundo o que,seIhe pergunta .
fazer a glona·e a prospendade do Brazil,UD1coobJe- ' , '. - ,
-cto das suas fadigas e dos seus desvelos.-Manoel O S!t. PRESIDENTJE p.r~pbz se,deVe!la,offiÇla~-se
Ferreira de Araujo Guimarães.1) para Vlr~m pela repaxtlçao. do lm:~enOO!;llreclsos

esclareclmentos.~'Vell.ceu-:se,que,sun.
« RESPOSTA. ~E SUA !!AGl!STADB . Leu.-se finalmente. uizi:,officio do presidente dogo-

II llecebo com mui especial agrado as felicitaçõesv:e~oprovisorio da p!O..:vinciéi dePel'nambuéó.,ilar
-que a assembléa gel'al constituinte e legislativa,por t~clpando a Slla depo~lçao pela, força ~rmada, .~om
meio desta illustre deputação me faz, memorando blDa~a com àlgu?S :m.0,radores ~a~.pltal.-:-~ol.~e
-o'meu r.a~alicio. minha acclamação e a elevacão do mettido ás comnllssoe~ d~.constltUlçaOeleglSl~o.
Brazil a imperio. Esta ultima parte, nosto quê con- . Passou-se á ordem ,dÇ)dia e entrou erilla discus
sequencia da segunda, cotntudo não póde deixar de são o projecto sobre a;isenção dediieito~,para
ser festejada em separado Eor todo o bom brazileiro os productos das fabricas de ferro. IVej.a :"Elssão de
amante. da bem entendida liberdade. 5 de Setembro.)" .

([. Paço, 12 de Outubro de 1823.-mERADOR CON'-. . O Sa.cAavALHo 1'= ,MELLO:::-- .Qpando, Sr;, pre
STITUCIONAL·S D~SOR PER~ETt1O DO. BRAZIL.»-:- sldente, a .commissãoapr~enf.ouo par~cer".,llue
.'Declarou-se recebIda com mlUto espeCIal agrado. era concebIdo ,nesta mesma iq!'ma~ ,em que se .acha

O mesmo Sr, secretario deu conta de, uma partici." oactual projecto~delei" eudi~e, quanto.me..pa
pa~lio de molestia do Sr. Duarte Silva.--Ficou'.a~ receu c;:onveniente.pat:a que.esta,in.ateria fQsse,ob
sembléa inteirada. . '. jecto de lei: agora, .acho-o mui.. coheJ;ente .com o

Deu tambeOl éonta das.felicitaÇÕesdas camaras q~e entãp ,se disse, e com todas" as ,.regrllsaçono
da' cidade das Alá.gôas e vil1a de S. Salvador, dos IDIC<;l-politlcaS.a favar do augrn6 ntoe prog.r.ess9,r'Ías
(;an:ipos elos .Goytacazes.-Forão recebidas com pax- fabncas. " ..., . , . ' , " ,
·'titular: agrado•. ' , " . Para promoyer.este gen.ero: dEl.),ndustna'f:: fOI
. ' ;. '.' '" h . b'd . " sempre conheCIdo entre os" .sabedores ,deste~~o
, »lsse maIS qu.e tin a~ lO. Ul!1 requ~nmento. dassciencias, q~ se facul:tasse a isenção de...di
d~Âle~.!1dreGiliUlan. &: C,." ?egoclantes ,mglezes~ reitos aos, gener()s prodUSI~OS: ~m ,.alguma['J;l.Ova

.qu~.pe~l.l ql1~ fosse.m ad[nIttId~s a desp'acbo na almanufac~ura;e tem este"pl'lDCJplGl,,Sldo.gera#nente
fa~d,:ga diversas ~zendas.-Fol remettldo ã com- adoptado pelas nacõesindust.ri()Sás e jnanufacturei
!DlSSao de .fazenda., ... , Iras. Entre n6s temos já tido províde.nciás,.~ogas
. Leu tambem, Osegt;lDte ~CIO do· mlnIStro d eS-e por. inu~~~z.es .,promulgad~.,:e~ Po~~uGal;; as

tado dos·negOC1os da fazenda. . ,-. •. quaes tendlaQpr~palmente ..á,lScnçao .40 direj.tos,
:« IIDn.:e ·EXtn. Sr.-De ordem de Sua Magestade para que livres os productos desta despeza.. mais,

o Imperador remetto ã V. Ex. para ser presente á ,podessem concorrer no mE:rcado com os géneros de
assetiibléa ,geral coustituinte ~ legislativa do impe- lndustriaestrang~ira. : . ~' ,
rio, a-copia authenticadas ordens-, em 'quese ,fun- No reinado d' El~Rei D.· José; foi quando: come
~()ospagamentoS'designadosno omeio que em 25 çou-se a cuidar em estabelecimentos de ,indústria
4e SeteDiliro'PIOximopassado, de ordem da mesma até ahidesconhecidos ou-abandonados.Aqui mesml>
;assembléa,: V.Ex. dirigira ao governo .por esta re- depois de levantada pelo alvará, da5 dE!. ·.Abril: de
1W'~::e comoiaesordens de pagamento· tenhão 1808 a prohibição dedongo i,tempo, .institui.d.k de
.erilatíado àa,setretaria de· estado dOSe ·negocios do não haverem ·estabelecimentos deindustria.:'ainda os
cinlperio, só:.per ella :sepodem dar o&-esclarecimen~'mais. pequenos, se, promulgou o alvarâ' de, 28.. de
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Ab.ri11io JEesm? ~nno, J1? q~~.,aj~tando-:se. quasq injusto e :p~judicial, que em. um paiz, em oue a
toaas as~pOSlço~.;qu~JLliY1ao aElsse.. r~pE?li?: se natureza loi tão liberal das suaS produéÇ.Ô\~s~ein vez
estabelecerao . Jl.XOY1denc!as para o augme.nto;! e de se,l!r0II!~ver~ ~alhodasminas seal)anamiasse
progresso das fabncas, nao sõpara as ~~:I.(Ies!p1~ ,como mu@ouprejudicial..... : .. ' ~o".o . 'I. ír

tambempa;'~as·.p~VlIl~as: .. • ~ .,0.Yerda~ é, Sr.,.pr~idente,que nós nãosereQlos
,. ~e.t;les dispo~l(~oes. rnUlconformes a. econoIJUa ,por."J~lU1to;)eII;lJlo:.!1ação a~i'cola ' em .. aiitô. o
pol~tlca•. têm sIdo ger~ente _rec0n.:hecIdas ,c~~o. ,~Hgmento! ~as sc.~en.~las .pr0.pnaS· nos'nã?levar a

,utelS e ?~m fundadas! como o n!!-o ,Sera? as. que se,ser,lpos ,tambe?l,~an~actúreirose commerciantes:
.,,det.~~~nao !les~ proJe,ctQ de le~?o ~e 5<1:0 analo~, ,mas~ta ;ç9.nslde~çãR. não,.~eve :!Qlhei. os trapaThos
·se. nao Identicas. E' t:;ert~ que as. ,f~Õr,lças. se ..nao .das ~as~. ten4007nos,,~doo ,a natureza tà.ntos· metaes

..estabe~e~em por força:. e necess.anq.queo~.Ç?l>~- de preço .e ..alor. p'~.quenos príncipló'!i ,:~c:i "iIl'1'titas
daes ~aç a sua !lattrral ca!re~, é neE~s~o vezes ongem de I grandes resultados; bem' cómo

.·que haJao os co.nh!3cxme,ntos sClent~cos, pnn,çIpal-:- pequenos ~~os são ~... mananciál de. gróssos)'rios.
mente os da chumca em geral applicados ás. artes, ~etal segU1~semos,mamos contra o intereSse geral
e é necessar~o que os ptpductos po,ssãoter eon-: que rios imp~lle e. aguilhôa.. para· foÍne.ntarmo~
sumo para xnteressaremos emprehe~dedores..das o progresso de todos os conhecidos mananciaeos· da

· manufacturas. .' .' riqtiezapublica. .'. "
Tudo ist? porém vir~.com o .f:eIDpo~se lhe. p:t:?ver- ralvezopr~e~ro e mais prin~ipal objectodeste

m~s o~ melOS ~az~ndo ,introduZir ,~l~~~es ~elS. da parec~r da com!lllSsão 'fosse o trabalho e proailcto
sc:enCIa d~ Chimlca em.geral, eo p~tleularmeIlte da .das mlD.!oS de ferro, e c.om etreito,. Sr.,presi4~rite,
mmeralogla e I?etalurgla. Em. tanto c~pre promcr- quem nao vê que o valor .do ferro, pelosmqitos
ver o estabelecxmento das fabncas a.nun.ando a que empregos que deUe se f<1Z na mechanica, sen'ão ex
as emprehendão, e removendo. todos osobst1lculos e ce.de, emp. arelha com o do ouro? N6s o compràomos
.estorvos. .. . ás nações. estrangeiras em grande quantidiide; e

Em regra de legislação nesta materia, o ponto pagainqs assim o.valor damateria em bruto, .á: mão
principal é remover os embaraços e Ülcomm~dos, de ob.ra~ custo d_e naveg?-ção, e'ç,omínissão dos com
que possa empecer e damnar ao progresso e aug- mercxante~;e nao ha razão algumà'para que,. ~endo-o
menta das manufacturas. Um ..destes é de ~erto a de.casa, ooao poupemos toda esta,sommade'caJ,>ital
sugeição dos generos aos direitós éstabelecidOs, nã!) que sabe do pm, e derxa de I aproveitar 'aos nO!jsos
só pelo modo da cobrança, mas tambem porque trabalhadores e commerciantes. . . ..,'
elles ,são uma perda certa de op~rte d~ c!-~ita1: . :Daqui se vê, que .quanto pud.er. ajudar ao o~e~iz
convem portanto que ao menos no prmcIplO se .r,~su).tado dos tr:a,balhos destas mmas"no qU3'D:1Jllto
remova est!l m~ convidando-se :~sini Os. arlis:-.prin<:ipalmente tem lugar'a isenção 4e dir~~tõ~~.cómo
tas e os negOCIantes a fazerem emprezasdesta temos demonstrado,. deve-se estabelecer' e' a~ter
qualidade. . 0 0. minar~,pois que étotal.me~e necessariaesta'determi~

Qualquer diminuicão destes direitos, não. sendo ;l. nâçã.ó,.porque no, alvará de 28. de' Abrir áê~ J~9,
suppressão .tolal, é de grande utilidade,porque,posto.q:ue s!,! ~oncedesse a,is~nçãó ém,,'g,~r~;:p.C1!a
dado que s.eJ~ regra geral, qu.e que.m por fim v~m aastabr~cas, nao setratou especl,almente dae~tr~ç,çao
pagar os di~eltos das aUil.nd~gas seJa.o c?nsuIDldor, ;!los'Pet~es. . .' .' .
todavia mUltas ,vezes ospagao ospnmelros y~~de- li' E'portanto a todas aslu,zesJustooproJecto,a~re~

dores"deixando de se consumir<.muitos. prod,uctos; ~en~tado p~là·~~~~issão. CO~}Iiuita ~az~o,E~~~tíça,
por envelhecerem, por não terem consumo segundo .. se aetermxnolLneUe a excepcãq do ouro e'diamantes,
,a moda, e por .muitos outros principios; e',o pr.oki-ie.; J9}ri#íeir.q .piú"gue. seiid(~ü% impos~D~;par,!íqi1ar,
~o da fabnca desembolsa d~antemão estes,.direl-que)em•. pr~geIIl,.,ema;t.tlgo~ :es~~pe~ecu.n~,J;l.tb~, é
tos antes de vender os.s,eus productos, e; ~ste. x;nesmo uecessar~~ ,que_seJa I!a~l(~~laf!fl~nte ~xaInlI1ad9 ~ara
previa desembolço é Ja" umxnai, po!q~e .4~rxa de se,lhe d!1r, prçvldency~·.~,~?Bp'a,e<c?,~,dq.~7P.~'l:.X~sto

. ser Jlloductivo em rendimento, e .diml;Iluelogo ()~e.atéagor~ipaga 9:;QtW':lto. .
ca!ntal. o.. _ . ;N~ v~rdade !IP.n:H~PClst~ 'p~s,a(,?'U q~~, gev.~"ser
· ,Por. estes mesmosmotl'~os é crt!-e. as~ naçoes !"m: diIr?nUld~,ate,por,que"m,u:~o!~mi~~ad?_:~,~?tes
prehendem, ~ f?lgão do aJustaI:. Isençoes, ou. dlml- ultlmos dlas a sua extra<?çao. E:ta!lle.S.. p~tlçu1!'!1'es,
nuições de dlreltos ,nos tratados de_cç~Ille,ç~:lO.,Po~ n~vo~ mElthodos d~ zmnll~ar,,: omaI~.J~vor~ aos
tão fo.rtes argumentos é qqe es~ep'roJect? de, lei mme,uos .dev~m,:!t1e!h.o~.::~st~:}~o.;de r:~e~

. deve ser ojulgado justo e, .uti!, .muito. IIlalS sendo, publica.. Os diar.pan,t~>;sa,opor,or~;,!1~ .~Çl,Mpolio
..elle para () paiz.das minas~em que !aItão estabe-:- da f~.zeI!-dapubl.ica.,,e ~ .s~~ a.<1Jpi~l~~a~o,~çtual
lecimentos. deste genem.. NaqueUe pm de'Ye-;s~.prQ-, ,t~m m.Ul~os: 4~e~~os; ~a~e:"~~i.!Ju~ ~a ~;Ult~~,.e~ra
movera extracção dos metaes como um.do~ ma",: oVlO~.difficeI;!l;po~ c.~r~o ~~,:~:-:ltar~"C?1l:y~m,;fg:~§ se
nanciaes da riqueza publica, e bem. qu~alguns refo~me, m~s,,~ ne~e_s~aJ;+l?"qq.e h8~ll: I}l!:lltousep,o e
abandonem.esta fonte de riqueza, ojulg!!-ndo. que os partlpílar.exame~;pr/.1Il~JIo quesee~~Del~çao:!?',9v~
prio.cipa~smananciaes della são a. agncultura e o p~vIdencIas;.e eIS aquI_Os fundamentos, q~~)ustí-
comme:çclO,nenhuro desattend~ á manufaC!:ura, e a fica0 a,sobre~tae~ce.p,çao. •..'".
de que tratamos é.oeste ramo. compr~p.endida ... com .Q. Sil•. GARJ:iEmoDE :~O,$, ~::;'-~ªR ..v.gssp.:...4~~
eSpecialidade de ser tambem e~racçao dç~ ..~etaes dem!'l opp"x:: ~.JlII!.pr,~JEC.c.~,~.qt!e ·,é~;p.?N~lfrlo.:.aos
necessariose .prec.iosos. _. . . .mais ·~umin!?so$..]l?IlClplO~~ 4~ ,.~,çpl!{)lll.l~.,·~?,J}.tl~,
.Eqi .econolIiiapolitic!l.s~não Aeve d~ P~efElrencià ·~iqueo.vai, daJ;..um:;g~!~ J.ataI,:no:;P9-m.elSQ;~e:-~.~
a qualquer dos.manax;t,elaes de.nquez~ pub?ca.~ba~~ lIIlP?nfl.D.te:r~o.;. dªn~e~ dOo'B~Pi,.PSt8,S ~ o
donando os outros;;.IIlas,cumpre.qHe.~e"promovao .~lgS ~.ctQ.~~S.ClJ.çp.II!S~ncr.a~:.A. .~~~" u~~~stria
_f,odós;re"m~eiído-ose.·~s·: estorvos .e, ew:baraços !lil,.UmpalZ nao.~,._ W;~ O~l~.C~ aI;.IJ),t!an<?,.., ,e11.a é.
politicos,:edt;txaudo. a~i,mter~sse. ,~os, .part:cuIar~s.l,Dti~en~edf~nIldexa.:~~i~cr~'~fi~~ ~:~~1ik~do
seguir.!lguell.e que lhes .parec'~~omaISouti!, e.:,e.-S!lndo.. ,(e:ç.r,enol,p"·~}fa Et,§er ap~ca.a, ~0%~.S1ió"0 e .
a d4:~cção natural dos Capltaes.,.Sena p()rtanto.e~~dooa,e~lijf!~~ento,e~r:ques~ca~~\i;0~'~'~0,e



(nrtra.;;·lllaiscircumstanw . qlik é:,escusaào:"I~arti~-o,n::oss.ó ;'cj>nsinnii",~' gcza...-mcs'de ,mais' 'COID

c~. " . ;.'~. ,'. ".' '. ' .. ' ~()~dades; o~ "de' a~cnmnlar -oscapitaes des-
'O'mteresse mdiVldualmellior que mnguem diri~e ~dos à. élYlventara,,'industriae a 'prodnrlr

os,~os. l'rodu~tiv<?s, ~ o emp,rego, mlUS mteresses..' _ "..:~, '. . .' "
vantaJoso~Ie~m\'anave!s regti!ao proveItosamente " Quan~o~ lsençoes d!l'~lt~s !~em comqrie o
a produeçao e .CODServaça~ ,da nqueza, e promovem preço, ~Ja.lgap.! ;Oll mesmo mferior' ao dosestran

,asuamaJ:eh.,.a p.ro~va.: ..Se.'.seinverte' a.ordem:. ge~oSi. sempre' .ha.'.' em ultimo resultado uma
natUral' dos tra~os,. dando-s~e "~ ll!lPulso, malO~a depreco:sobreo do, estrangeiro•. a qual.
Jo~do ~mpe-semfa1live1n:iente Qe~no das posto que Dao:figure n~ comp~ acha;'se realmeilte
utelS reia~~que entre efI.es, 'deve ~fisistj.r, para no ~esfalgue qu~e~~enta.o'fundodo consumo

'que mutuamente 'se auxiliem, e, nao se tomem pub~co 'pelos' direItos que'deixão- de alli entI'ar,
'damno,?Os, uns aos ou~s. . ", _ e ~',cedo 'ou,tard~ . d~vemos 'premer .para

, 'Nesta parte nenhuma mgerenCla 'deve ter o go- hal:iilitar, () governo. a fazer as despezas neces-
verno;a sua protecção deve 'limitar~se sómente a: sanas;" '. " " ,
remover os embaraços; <Jllé poSsão entorpecer a' .. Pelo qnenão convenho com óillustre preopinante
marcha regular dos pnncipios elementares da na utilidade de,se concederem' favores ás fabricas
riqueza; .deve '.olhar para a indus~a . debaixo de. novamente esta"belecidas, para poderem competir
um ponto de VISta geral, sem parCIalidades, que com asestrangm.ras, e -entrar na concurrencia do
desorganisão a harmonia do todo. O m~u nobre, mereado geral;-pois, ou a fabrica se póde estabelecer
amigo preopinanteconfessa que o Brazil é uma com as vantagens de' perfeição' e bom preço' das
nação agricola, e convindo eu na classificação, estrangeiras, e então não necessita de favor, e' se
aCc.r:esCentarei, que 'é uma nação agricola' muito estabelecerá pelo incentivo naturál dos lucros que
atrasada.. ' . ..'. aftànÇll, aos especul~dores: ou não póde offereeer

Nós não temos alnda fundos proporcIonados _a aquellas vantagens, e neste ca!'o não se deve esta
grande extensão de terras que convém lavrar. nao belecer porque ainda com favores e isenções. não
temos tambem OS necessarios .braços para ápro- ofl'erecaI'á..Jle,não perdas, como já fica demons
veitimnosa sua espantosa fertilidade; esses peque- trado. Portanto nãoseiamos tão avidos de ,possuir
nos trabalhos que J!O.r ~ra temos~ n~ssa ~gricul- ~ricas, a~lerando m~Cl'etainente por favores
tura. não sendo dirigIdos com mtelligenClB, nem e ISenções a epoca propna do seu natural estabe-
auxiliados por bons instrumentos e, machirias, que leeimento. " '.
associando ás nossas as forças da natureza, poupão ,Quando a nossa agricultura'tiver, chegado a um
muitas despezas e'supprem braços, são realmente assignalado grão de prosperidade, .que'farta de cabe-

· ainda nascentes e dem~ pouca importancia relati~~aesJ. provida de braços. a~ad!l de· IllZ~ e
vamente ao que podenao ser. , . macmnas recompense com Sli1IiCIenCla as fadigas,

,Neste ,estado de grande atrasamento em que se os trabalhos, e os capitaes que nalla se empregarem;
acha: anossa lavoura, e que reclama indispensaveis quando 'se tiver estenàido a OUlros muitos ramos de
auxilios de braços e cabedaes, Slue vamosnó~ fazer producções, que ainda hoje não são cultivados, e
com essa total isenção de direitos cÇlnfenda aos podem ser um inesgotavel manancial de ri<J.ueza;

· trabalhos de mineração, e ás obras fabncadas com o então as Ininas, posto que não sejão as preCIOSas,
producto.· deIles'? ,Vamos~om o engodo' de. mais que constantemente desafião a cobica do homem, se
avantajádosinteresses.paraespe~d?~~ssaçcar uma. lavraráõ; e se fabricaráõc~m proveÍto os seus Drodu
grande porÇão de capItaes, $lUe ali~ mao alimentar~ ,ctos sem os ~vores ,do proJecto, e sómente pe)ana
fazar crescer; 'e' prosperar a agncultura;vamos tural tendencIa doscabedaes a collocarem-seaonde
roabar-lhemnitos braços' que nella proveit.csamente contão com interesses. , . .
se empregarião; vamos, para dizer tudo, inverter a . Estes são os principios maissolidose os mais
ordem natural dos trabalhos, e a direcção propria luminosos de·uma boaeconomiapolitica;estajámais
dos cabedaes,· desviando uns e outros da primeira .capitularã de boa administração aquella, que dei
indüstria, d'aqúella que alimenta e' promove as xando de proteger um ramo de riqueza certa, que
mais. eqtlelllais nos convém nas nossas actuaes não tem tocado a sua perfeição, vai sotrregamente
circumstancias. .'., ' . fomentar e estabelecer outro. com manifesto. risco
, Não neg? a utilid~e; da lavra das ·minas, e. não de Il?-~ógt"?r-.seà' nova empreza, e arruinar o
· tenho por unproductivos os trabalhos das fabn~, que Ja possma.Sese confessa que n6s somos
· como se perSuadem os. chamados economistas; masumanaçáoágrlcola, cl~,~ e.stá que para a agricul-
· não me'parececonYemente promover por favores a tura é que devemosdirigu- todas as nossas me
- mineracão e ali fabriCas dos seus productos, m6r- ~t:ições, como p~raobjecto do nosso principal

mente deixando' oneradas as da laVOura, taes como mteresse. -
.as de. assucar, aguardentes, e~., que muito ' EUa não exige de nós fa.ores ; o nosso terreno é
tepl. que. lutar com a concurrenclano mercado superiormente' dotado de fertilidade, e as suas pro
geral. . ". '._ .._, ,'. ducções .são, as. mais preciosas,mas reclama~ oque

,: ,E' calculo ,errado.. é' illÍlsãoreconhecida estilbe- .incumbe· ao 'governo, .. a remoçáo dos grandes elD-
· ' lecerfabricaS,' Só éo~ o fim de não compt'arIIlos aos baraços, lII!e -empecem o seupro~es~o e perfe~ção.

· $rangeiro~!3s sei15productos. Se. es~s productos 'fraternos ~s~" quanto antes, e deIxemos ~ maLSao
-'pelo graride,mteresse dos nossos capItaes, ou alto lnteresse mdindual, que. em geral camInha ~om
'Silari.'0 da:n.ossamã~' d.e obra, não se podem fabricar passos.certos e seguros~. Fl1"m~mos sobre bases ma-no 'Brazil;. e ,serapplicados ao seu consumo em balavelS a-segurança da proIlnedade, façamos boas
,1ãobQ~ irieTCado, como nos,ofl'erecem os est!an- ,leis 'àe s~~arias,' promova;.m0s a a~ertura de ,es

.'ge~muito se lucra, em comprar deUes.; pOIS ~a ~das, facilitemos a navegaçao de mUl~s_ do~ no~os
~ c@rerençà.!Qrrada do maior preço, ~ese emp'~ànos,estabel~Cámos u~ bo~ rep~çao de un,·

:no ·coDSutIio,: se fo~ dado, ãs nossas fabncas, 1l.0st0s, ConVIdemos pO~SahIas leIS colon~s que
,"nosSlibUliniStiará maiS meios; ou de augmentarmos tragão e poDhão em pratica os melhores e maIS aper-
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feicoados methodos de lavoura, finalmente proma- I augmenta-se-Ihes o transporte o por este meio
vamos as sciencias naturaes, façamos viajar por um novo valor. .
naturalistas o nosso paiz, que em grande parte é E' por isso, que se póde afoitamente dizerT que o
ainda desconhecido, assim como o é o ~ra!1de pr~ pI'ÍJ!leiro é o mais valioso, possuindo os povos
veito que. delle nós p~deII?-0s sacar. FeIto ISto, nao agncultore~ o tronco d~sta ~ore, I!Or assim dizer,
receemos, tudo o maIS nm naturalmente. e estas mas a razao e a expenencla mostra0, que a nação
providencias de certo accelerarãõ sem violencia a que os puder ter todos, é a que mais avultará em
época, em que os trabaJ.hos e os ~bedaes se em- riqu_eza e prosperida.de. A Ing1atex::a_ e a França,
pregarâõutilmente em mmas de quaesquer metaes, na~es poderosas e lllustradas, cultIva0 c0!D tanto
em fabricas e manufacturas. cwdado a terra como as artes e o commerclO, e na

Pelo que não approvo o projecto na generalidade primeira, q~e parece esse!lcialm~nte uma. nação
com que se acha concebido. sómente o admitto na manufacturelr'a: e commerClante~ ~nba a agncultura
parte que diz respeito ãs minas de ferro, porque os chegado ao malor auge de pe~el~o.
favores que lhe são conferidos, são tambem tran- l'!a segunda :rurgot e. pnnClpalmente Colbert
scendentes á agricultura, e porque o grande uso derao prefere.nCla demasIada ãs artes, e um tanto
deste metal na nossa defeza, em que não devemos s~ffreu a agncultura, mas. nos tem~s modernos
cuidar menos que na riqueza, fórma uma excepção vao ~dos ~s tres ramos de !lqueza.pl;lblica a par na·
á regra estabelecida; de comprarmos aos estrangei- conslderaçao d~s seus sal)l(?s. admlIDstradores, e se
1"08 o que não podemos haver em tão bom preço no a~uenes dous lllustres POlitICOS, talvez leval!0s do
nosso pai:::, s6 semelhantes generos é conveniente Clume de In~~terra, algum tanto desmerecera<;»,.os
t de casa afud& üUe custem mais do que com- gue. ~e segUlrao te~ marchad? segundo a: pOlitlca
er dos de fó~a 'i , Ju~closa, que acabel.de enunClar. Me~cena eu, de
pra. . mIStura com os compiladores deste proJecto, a cen-

O SR. CA.IlVA.LaO E ~ELLO :""7 E~ cwdo, Sr. pre: sura do publico illustrado se quizesse erigir as
sidente, que quanto disse na p~ell"avez que falIel artes e particularmente a de que tratamos sobre a
do objec?> eID: CIt:estão, é mUl bastan~e para res- ruina da agricultura.
ponder as obiecçoe.s do meu_nobre amIgo q~e aca- E' evidente porém. Sr. presidente, que a dispo
bou d~ fal1~. Tem sld? quest!l~ entre os escnptores siçào do presente projecto em nada offende a agri
de le.gxslaçao ~conomlco-.politlc~t quaes dos ma- cultura, pelo contrario, todos os instrumentos ne
nanClaes da nqueza publ}ca denao ter a prefere~- cessarios para eUa serão comprados mais baratos
cia, para se~m p~omoVldos nos estados, e depoIS pelo que se dá aos seus trabalhos. O illustre de
de grandes discussoes, ?e~ que confessassem todos putado maravilhou-se de que se não concedão
qu~ a agricultur~ é o pruneIro qe todos, ~omtudo os tambem graças á lavoura lembrando-se do pro
maIS sensatos dIS~et:ao que nao se deVIa ~scolher ducto doassucar. Este ramo não necessita favor:
um raro? e~ preJUlZo do outro, que convmha re- todos n6s sabemos a abundancia de tal producto,
mover pnmelro que tud~ tod~s os ~mbaraços ~ estor- nem eUe é carregado com outro imposto mais que o
vos, e deixar a cada Cldadao o.livre alvedno de se dizimo, que sendo devido porleis ecclesiasticas é pago
empregar naquelle para que maxs.propendesse. ao estado como o seria aos bispos e parochos, e se

A regra geral é o interesse partlcu~ar de cada um, sendojá fabricado parecia não dever pagar senão o
que usando do direito de dispÕr de 51 e do seu ca- dizimo das cannas, todos sabemos, que por compen
pita! como lhe approuv~r, dirige me~or o seu tra- sação não pagão dizimo as aguardentes fabricadas.
balho. Os resultados sap quem decldef!!, fazendo E' claro portanto que não estando sobrecarregado
com que cada um contmue~ ou abra mao da em- de impostos e sendo mui grande o seu producto,
preza em que se metten. O.il~ustre d~putad? per- não necessit~va allivio, até porque os que o fabricão
suade-se que.o favoF perlDlttld.o á!Dmer.açao por se aproveitão do favor dado aos trabalhos do ferro,
meio do alliVlo de direItos cO~Vldarla mwtos para porque muito precisão de instrumentos deste metal
o estabelecimento das artes.lI2meraes aban~onando para a lavoura, e só na exportação para fóra :(laga
a agricultura. Esta SUppOSlçaO é verda~elramen_te 2 por cento de direitos, de que um dia devera ser
illusoria, quem tem ca1ppos para c~ltlvar, e ,nao isento, porque não posso convir em que seja util
tem minas, de certo nno a;bandonara o~ s~us .~r- estabelecerem-se direitos de sahida quando nas
renos para um emprego, cUJo resul!ad? e a~nda lD- nações illustradas se dão premios á exportação.
certo, e s6 ? pel:llleno favor.: dos direItos nao póde Eu tambem disse que não se estabelecem fabricas
fazer sobrepul,,:r o mteresse direc~o e ~erto dos ~ro- á força, foi systema errado ergue-las á custa d<;» go
duetos da agncultu!a..O propneta17o, queb tlver verno em Portugal e por isso houve a necesSldade
minas no seu. ~mtono, fu os qU3 tIverem t r~co~ de se entregarem d~pois a negociantes como acon
desoccupados lrao de arãme or grda °I!a~ es e a teceu com as da Covilhã e Porto-Alegre. Agora nem
balho, e tudo se regu! segun o o 10 resse par- se erruem fabricas algumas, nem o governo
ticular de cada um. .. proteg%-as á custa da agricultura. O govern.o não

A illusão de que trato desvanece-se lDtelra~ente vai formar estes estabelecimentos. ape!1as ajuda a
quando se ~o:t;lsidera que.o pequeno favor da lsen- quem o.s houver qe em.p~ehender. Nem ~o pequeno
ção dos dire~tos con.cedlda aos trabalhadores dos beneficIO ~ca:xsara Jl~eJulZo á renda publica, porque
metaes não e por SI sÓ capaz, nembastante para em economIa pOlitl<:a dous e dous nem sempre
prejudicar o progresso da lav0U!a, nem po~e co~- fazem quatro. Com o augmento dos produc~os, com
siderar-se jáJIlais que o sobredito favor e I~en~o o emprego dos braço~ desoc~upados, .com a mfluen.
é golpe. fatal ~o augmento.e progresso do prlm~lro cia deste ramo de. mdustria n?s IDlster~~ da agrl
mananCIal das nquezas publicas. Os tres conheCIdos cultura, cresce a nqueza 'P~hca, qU~ e o p<!~to a
como taes são a agricultura, as artes. e o com- que devem tender todas as leIS econolIUco-politicas..
m rc'o Com o l° se obtem os productos da terra, I . T- d
co~ ~ 20 augmenta-se-lhes o valor muItiplictmdo a O.SIl. ANIlll.\DA. MACHADO: - ( Nao se-enten eu ()
sua existencia, e o seu uso e consumo, com 03° tachlgrapho). 22
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(; Su.. C.UUÚmdiüi: c~s:- Sr'·.Jlresi~, I dana tão vexado per impostos. denominados tis
apezar do que.lenh? otlVid~ dos d0t:S ' illnstres-de- caes. _eeclesiastieos. e domini~i~ todos oppres
pntados,. que - t!ep01S de mun fallamo-,; s.nstenLan_d~ sorespelo nwnero~desproporçao,.fOl'!Jla do Ian~
estep~oJeCto ..~nao-mudo-de parece!'. .. -_. ~ento, e-arrecadaçao. qne parece mcnveI·qne haja';
:Re~el'elaos argumentos maIS platISlVelS. nao élll1da quem regue aterra com OSSU suor. ' .-

sei' se·me lembrarei.-de tOdos. -() Dobre membro~ que A_ esta cansa. que por si só- muito bem'explica
aeaboô:dé' falIar,. diz .....que aos-principios. que eu porque são tão-.mesqniribos os -rendimentos da ~"Ti;.
prodliii se nã6 :devia .prestar attenção. porqnen_~ eultlll'a:, se -póde' tamb~ .aCêt'escentar 9utra, não
nhuma- nacão-os- haVIa adoptado...;.....Mas quem nao menos- poderosa, da -nusena e pobreza -·deste mal"
vê. _que este -argume!ito éqne n~() mere?8 atten!:~o !adad~ ~o ~e indus~. f?O~siste~ta na falta de
alguma! Se a pratica das naçoes servISse de cr~- mtelli~a com que saodirigidils os seus trabalhos
teria contra principiosluminosos. colhidos da maIS e nos mveterados_prejuizos que recusão qualquer
severa observação dos factos, _e ded.uzidos de Ta'" !l?vo melhodo e principios.aperleicoados, que ener-,
cioeinios~ sUstentados em maLhodos rIgorosos, que gleamente· promovem ,maIS abundantes productos.
nos conauzem .á verdade nos outros ramos dos Se. exceptuarmos a· França, a ltalia, e particalar
nossos conhecimentos, nenhuns prejuizos sedes- mente -a Inglaterra, todos: os mais paizes, geral
truirião, .nenhuns abusos se !efo~arião, po~s.~s mente f~ndo, segue!D em gran~e parte d~lles a
primeiros reformadores _desamman~o, e' abnnao velha !?Lma .dos pOUSlOS e f!'~"es; qullSltod~s
mão de tão nobre- empreza atemonsados com os desprezao_ a 1Dlportantepratica dos prados arti
exemnlos contrarios das nações, nós e todos-os ficiaes e alternativa de lavouras, com que pan
povos se conservarião na escravidão, debalde ten- do,-se a terra incessantemente em producção. a.
tarião reivindicar seus direitos. sua fecundidade não se e:maure, mas antes mui vi-

Todos sabem quantas opiniões falsas, reeonhe- gorosamente se augmenta pelo adubío dos estrumes.
cidas hoje por taes geralmente, farão abl'açad~ e tanto das raiz~s que nelIa ficão em re~id.uo, como
professadas pôr todo mundo no decurso de mUItos da grande copIa. de gado que se p6de cnar, e que
seculos. Como pó.de 'p~is o exemplo das naçõ~s com- ajuda e facilita os trabalhos ruraes.
~ater oS'meus p~nClplos! ~ue sao os dos maIS aba- Donde so, collige, que não é exacta a asserção
llSados econom~s~ políticos' ~ara ter força o ar- absoluta ge ser pouco rendosa a agricultura, melhor
gumento. devena o illl1Stre preopInan~ demonstrar. se diria, que o-lavrador pouca vantagem tira dena,
que as nações com as suas velhas roÜI!as têm che- porque muito mal se capitulará de pouco rendoso
gado ao mais alto ponto de prospendade, a que um ramo. quando não sendo dirigido com a melhor
pódem aspirar, ou qae os pri~cipios, qu~ ~prese~&eí intelligencia, e pagando algumas terras como as de
tendo sido~e~ execaçao, acarretá~o a rUlDa Portugal sextos, ou quintos, e até quartos da s~a
das que os abra~o •.onpelomenos nao promo-' ~nda ~tal, grande .parte dellas f6ros, e.todas dI;'
verão eUes a sua malor nqueza. _ zunos. Jugadas. decImas. e outras alcaválas a que

Persuado-me que se não poderão apresentar es~ estão sugeitas. ainda assim dá ao lavrador algum
exemplos, nem consequentemente ~r de,vas lucro, em verdade tão fraco que não p6de satisfazer
theorl/is os principios. que apresenteI. Alguns têm ao louvavel voto do magnanimo e grande Henrique
sido já ádoptados, e não se tem a~ado mal as IV., e muito menos dene sahirem novos capitaes
nações que os tem abra~do, te!Dpo~ e.m que a para bemfeitorias.
prati~ delle~ se ge?erails~malS, .pOIS rotIDas en- . Se no Brazil não ha tantos vexames, não deixão
velbeCldas na~ aca~~o, senao mwto lentamente. todavia de produziretreitos bem semelhantes a igno-
Acerca de IDlDas, Ja temos exemplos fataes, lem- rancia dos melhores methodos da.lavoura, a grande
bremo-nos do que. entre n?s mesmos tem acon- falta de bracos, e mais que tudo nas provinciascen-

. tecido com as maIS lucratIVas, lembreI?o-nos do traés o dimcil e mesmo impossível transporte dos
desprezo da lavoura que elfas tem prodUZido. e das fructos ao lugar em que poderião ter valor. A'·vista
s~as fun~~tas ~nsequencIa~, que f~em c0l"!'6r e.~ disto é fiem de admirar,.que estand? em tão grande
rifão - li ,l~ nca sem ser nCG. -:-- DISse m~s ~ li atrazamento a nossa lavoura que delU de dar suffi-.
lustre pf!30pma~te que.- a agncultura nao e o cientes reditos.e de attr~ir por isso. grande
Ta~O de.lDdusm!l·o..maIs rendoso - concordo com somma de cápHaes, se queira empobrece-Ia maisr
o mnstre preopmante, em que ~oestad.o actual, deixando-a lutar com. tantos embaracos da sua pros
ainda.mesmo ;da ~u~o.pa, o?de a mdnstna se tem peridade, e favorecendó s6mente a~mineração e as
avantajado maIS, naO e a agncultura, a .que melhor fabricas do seu producto. '. ' .
réeompensã as fadigas, do homem? porém d'onde ~ á. rr· 1·

rovém isto.? .E· de ser por sua natureza pouco pro- !das ~ illustre mem!Jlo que neg~al:>r:cu tara-- a
~uctiva -.esta indust.ria? Não certamente.; elIa, com- PnJ:!laz~ sobre os maIS ·ramos ~e .lndustria, porque

arada com os maiS ramos de industria tem a van- a-historl~ mostra que. ella_ veLO a prosperar.~elo
fa_· a ciavel" de ser uma parte do seu rendi~ commerclO, entende ~e nao devemos ser ~licitos:,
mf~~flr:a:dóm~ramentepelanatrireza,quando os em promo!er os seus Interesses e progressn:o al!
dos mais ramO-S.é:todo devido ao trabalho•., . gment~. Nmgnem n~a que sem commerclO nao

O diáiinutorendimento.da agricultura pro_~de de' p6de.Jlro~per<l! 3. agn.cultura., porqu.e sem aquellecausas moraes, estranhasã súa fQIÇa productlva,.3.S ficanao mutE\15 e sem valor os fruc~s s~perflu?s
l1lles ·nao·ignora o illustre·preopinante. SIm des.ta; .querer. porém qu~ 5' c.ommeIClo seja a pn

~r· .residente, ~'bem porieorendosa a agricultura merra mdustria! é prop~çao Insustentavel. porque
. -;;ló'Javràdor, , na maior parte d~ssa"mesma E~-:- se o commerCIO· CO?Sl~te na troca d~s. generos, .
Pil .•", ......,;.-,.,. ·d .'. ar ·sna. lndustria nqueza e Cl- quem os fornece é pnnclpalmente a.agncultu."'Il. '
~ ._06.....a a P . " .. O . • te - -flect' fa t. "'ó,:~rqi1e:nella.see()nset'y'a·amda em alguns . Illustre J?reo'pman nao re ~o ,~e o c ~ a
estad~. o fetiâalism9,·· e em'outros, grandes restos1que .aUude, e ~m suceessoextrao~~lOa!l0' nascido
de- tão- e~nd(r go~o. -Nestes mesmos, onde o d~ Cll"cumstanClas eventuaes. que JamalS póde. ,ser-'
iavrador,o camponez, não é servo da gleba, é to- nr.de norma para comprehendermos e segnrrmos,
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a marcha re::,uular da natureza na formacão e nro-l a terra lhes dá. nascimento A n<: ....n"..,'"~ .
gres5O. da riqueza na?ional.~ .' '. -~os secundarias da ind•.- --r-

w
r- "';>'5

.Se C certo que" a .mdastria nao prospera sem ca- Nês possuimos no nosso terreno o mais abun-
pitaes e que ,estes ~o se podem.fOrmaI: 'a~lIIilu- dante. ~ancialde riqueza, para elle pois deTe
lar~m liberdade, .na~ ~ de admIra!~e na.,. cidades n:os~ .todos os nossos cuidado toda a nossa
e villas" onde, prmc~lou a aboliçap_do systema vigilanCla e todos os nossos esforcos( conformemos
feudal, e que por mUlto tempo gosarao .da liber- as nossas leis com a marcha regular da natureza
dade, antes.que eIla se~~e aos habi?ntes do não as es.l.abeleçamos sobre ba'ks pieca.."ias de cir~
~o, seaJUD~em ongmanamente capltaes~~e cnmstanClas emaordinarias e eventuaes, e não
v:essem a.n:l1ulr Pllfa os campos, onde a escraVidão podt:>-ID ter applicação, nem ã -materia que glamOS
nao permIttia que elies se formassem e se accumu- nem ao nosso paiz. Pelo que 'mui mconsiderada
lassem. mente .amos desviar da primeira fonte de riqueza

O facto extraordinario e m~m~ravel da expedição os eabedaes de que ella tanto necessita para nos re~
dos eruzadosconcorreu mUl VIgorosamente para compensar com mão larga e levar-nos ao estado de
es~s accWDulaçõ~s e para a feliz ~volu~o que ex- possui~os e culmarmosprosperamente os mais
perlmen~on a agncultuz:a, até e}ltao mUI ~pC?que~ ma~anC1aes da opulencia, a que temos direito de
tada; poIS deu um conSlderavel ImI?Wso á manstria aspuar.
das cidades, que não poàendo deIXar de ter uma O illus~re deputado o Sr. Carvalho e Mello acha
grande innuenda nos trabalhos do campo, veio a que é ilIusorio o receio de se afugentarem d~ agri
a~lerar o bom exilo da empreza, que tom~o a cul~ os capJ.taes; porque lJUem~iver campos para
peito alguns soberanos de resgatar os povos do JUgo cultIvar e nao possuir mmas não abandonará
do feudalismo, para aba~erem o poder dos senhores aq~enes para ~ em~regar nes~: mui ponderosa
acastrUados. sena esta conslderaçao, se en me tivesse limitado a

Em verdade o zelo íanatico com que estes se alis- a;J~strariaque os fal"or~s concedidos ás minas saca
tavão, para marcharem debaixo do estandarte da nao da voura os caplbes que nella se achavão jã
cruz, a necessidade de se prepararem para tão re- e!I!pregados; porém_, <lÍI!da que a este mesmo res
mota como dispendiosa expedição, finalmente o pel~o, se nno possa~ rIgorosamente reputar illu
embaraço que llias olrerecia o systema feudal, 'lue sonos. os mel;lS receIOS, porque geralmente o ho
não lhes permitlia lançar novos e extraorclinarlOs mem lOdustrioso procura sempre collocar os seus
impostos aos seus vassallos, os obrigárão a vender, cabedaes nos trabalhos que melhor os recompensem
mesmo por baixo preço as suas terras, para have- e_nenhum e!I!baraço ha para o especulador, que
rem as grandes sOmmas que precisavão. Estas re- n~o possue mIOSS, vende.r as suas terras e cnmprar
cahirão nas mãos dos habitantes das cidades da mmas, don.de espet:a. maiores !antagens, tc~~.e !:!s
Italia, como Veneza, Genova e Piza, que se enca:'- meus receios ~e dmgem mUI principalmente aos
regãrão do transporte destas grandes expedições, e n~vos es.U1beleclmentos de lavoura, que certamente
do aprovisionamento de todas as munições de boca nao terao lugar, ao menos nas terras mineiras,
e de guerra. quando 1:18 penuria de cabodae~ em que desgraçada~

05 prodigiosos interesses que obtiverão estas ci- mente amda se a~ha o _Brazl1, podem es~ sendo
dades não s6 com o fornecimento de exercitas nu- empregados na mlD.era~o com ~s ~enefi~los que

, , t . - d . lhe querem fazer pnvatlvos, retribUlr maIS abun-
meroso!:, que m~tas vezes se ransporlárao ,o OCCI- dantemente do que n la . dito . d
dente para o oriente, como tambem com o lmpor- a v?ura, cUJos _re ~ aro a
tante commercio que fizerão depois da tomada de q~e menores parI.'- os parllculares, sao maiS esta-
C

'1 I d' /, b d 'd vels que os das mInas, e para o esl.ado mais pre
onsta~lmop a pe os cr~za os, a s.?ID ra a gran_e ciosos pela influencia vilal que têm sobre o pro-

protecça? q~e estes lhe:> conced~rao, augmentãrao gresso da riqueza e augmento de povoação, que re-
ex{r~ordiI!anamente .05 seus capltaes, e estes pelo. lativamente ao terreno ainda é ze .
conslderaveI accrescuno de consumo e costumes ro.
novos, não puderão deixar de influir em grande' , OSa. FRANÇA :-Este projecto não contém um
parte para a lavoura, que sendo já então tratada privilegio odioso nem desconhecido entre nós, se
por homens que gosavão de uma liberdade suffi- n~o uma medida mui poli:ica de fomentar aindtci
ciente-para apreciarem o trabalho, como meio certo trla em'um gen~ro de trabalho de que a nação mll:i
de se felicil.arem, mudou absolutamente de face, to p6de aproveitar.
crescendo, prosperando e tornando-se florente.' ., Para an!mar os mesmos ~aVI'~dores na empreza

Ora, se applicarmos ~ me~or att~n\.ão á vereda de aprove.ltar ter~enos de ~cil amanho se tem
extraordinaria que segUIo a mdustna, conhecere- algumas ... ezes qul~do de ~lZlm~ por ce~ tempo
mos que esta prosperou primeiro, nas cíqades, por- ?S seus fructos: !Iao é mUlto P?lS que se lSentem
que nellas tambem se· estabelecerão· a J.i!>erdã:de e Igualmente qe tnbutos e aleaválas os metae~ das
seguranca muito: tempo antes que se aIugentasse no.ssa.s .fabncas nascentes, a~ de que possao .a
dos campos a escravidão, .que oppunha constante-pr~nClplO ~offre~ ~ concurrenCla ~os metaes estran..
mente um obstacu1o irresistivel á toda a formação ge~ros, cUJa faCIlidade de~ extracçao }lelo_,uso de .I?~~
e accumulação dos capitaes, que segundo a o~em c~as ~ processos que a.rnda nosnao sao familia..
natural alli'deverião ser. creados para se repartirem res, mUlto abarata o seu mercado. '
utilmente pelos mais ramos secundarios dos traba- ."\ ·0:0 po~to que seja o mesmo .projeelo,admit-
lhos productivos. tido a 21 dlScussao. , . .' ,

Porém, este mesmo successo, que por ~xtra?r_di- Julgou-se afinal discutida a'inaterià e proPo.~-5é:
nario não deve servir de norma ,para asdlspoSlçoes .- . -,' .. " . ~ , '- .
com que houvermos de, :{lromover a riqueza geral, . l.0 Se es~va conclwda a la discussaQ.-:- Ven.-
nadacontraría os princlpiosque~enho_ estabele- ceu-:-sequ!,! SIm.. .. _ .. .
cido.São Eempre os capitaes que aVIventão e 'fazem 2.0 Se P!lssava a 2" discussao·-Yenceu-se tam-·
prosperar a industria. A ordem natural mostra que bem que sim.
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« Á commissão de marinha e guerra tomando em
conshieração o que representou o governo :provi
sorio da provinda do Ceará,.o qual pede a extlDeção
de um batalhão creado pelo .governador das armas
interino daqliella provincia,e conhecendo os justis·

Entrou então na. saIa. o-Sr. F=..";~ LOham e tamou 1 SEGUNDO

assento. CI A commissão de legislação, tomando em consi-
Seguio-se a 2" parte da ordem do dia. que era. a deração o requerimento de José Antonio Â1ves Ro

l & discussão do projecto de:lei para a concessão 'de drigues, nall,Uella parte sólIiente, que por conter·
soldo ãs 'Viuvas e filhos dos officiaes e Soldados do queixas de Vlolencias que diz, praticadas contra 611ô

exercito da Bahia, !!lOnas em acção, e em ofI'ensa do seu direito de propriedade, pelo
O Slt. MoNTESmO.:- A proposta é tão justa que juiz d~ í6ra, cam~ e .Alino~cé dá- Villa de. santo

creio, que Di.o haverá quem falle contra ella; e por Anto!ll0 de. Sã, podia ser obJecLo de c.onhecunenLo
isso póde V. Ex. :perguntar se a assembléa dá. por e deliberaçao de~.a as~~bléa. em ~timO recurso,
discutida a mat.ería; mostremos já deste modo o· co~ontou a sua exp~SlçaO com as mformaçõ~ re
~to CJ1:e tributamos aos que arriscárão e per- !Ue~das da sec!-"etaria de estado dos negoCIos da
derao a nda para salvar a patria. (Apoiado, apoia- J~tiça. Pl>l'.~elo. ~este exame coJ!heceu.a com-
do ) lIUssaO, que la mUI J!1Stamente fôra mdeferido pelo

• . governo o re:lUerimento do supplicante destituido
O SR. A.>mUDÂ. MACHADO :-Eu só ~~o que di- dos titulos indIspensaveis para demonstração e fir-

zer que o acho mUIto mesquinho e até l!lJusto. meza desse direIto de llropriedade que julga ofi'en-
Tod~s os bravos sold~dosque se bate~o com t~ dido; e destituido inteU'aIllente das provas. que de

pa:; lUSItanas merecem igllal conLemplaçaoi e mUlto verião verifiC3l' a enstencia das violencias de que
Injusto se~ que os de S. ?aulo e Porto-A!e~. que se queixa. E portanto é a mesma commissão de pa
se têm baudo com o partido de D. Alvaro, nao.me- recer que deve ser indeferido o supplicante.
reção desta assembléã ~ consideração de que Julga « Paço da assembléa, 10 de Outubro de 1823.-
dignas as tropas da Bahia. D. Nuno Eugenio de Locio.-José Teizeira. da Fon-

Portanto, como deputado de S. Paulo, e da na~o seca Vascoocellos.-EstefJão Ribeiro de Re::ende.
brazi1eira, ofI'ereço uma emenda para salvar esta lD- Jo~ Antonio Rodrigues de CanJalho.-José Anto-
justiça: nio da Silt](I Maia.»-Foi approvado.

« Art. 1.° Em vez -do exercito da Bahia, etc., O SR. ANDJUDA MACHADO: - Sr. presidente, a
diga-se -dos exercitos brazileircs que .em qualquer respeito destes papeis de commissões eu quizer~,
parte do imperio, pugnando pela sua lDdepenáan- que para podermos dar o nosso voto com conhecI
tia e dignidade, fallecerão no cam~ de batalha, mento de causa,os senhores das commissões fizessem
gosarâõ, etc.-Andrada Machado.»-~oiapoiada. no seu relatol'lo uma exposição resumida dos mo-

- .. . tivos que lhes servirão de base para o parecer. Eu
Nao ~ven~o quem m~lS pedisse a p~avra, Jul- estou pelo que diz a commissão; mas de facto dese

gou-se discutida a mat8na, e o Sr. presidente pro- java uma explica~o do negocio para me pÔr em
poz : termos de votar. Não vá tudo na fé dos padrinhos.

1.0 Se estava concluida a la discussão.- Ven- O SR. CARVALHO E l'tíELLo :-E' muito acertado
ceu-se que sim. o que propõe o illustre preopinante e eu o requeiro

2.° Se o projecto com a emenda passava á 2a dis- tambem pela minha parte.
cussão.-Decidio-se que sim. E' necessario que a commissão, expondo o facto

Passou-se á leit.ura dos pareceres e o Sr. Maia, que faz o objecto do parecer,. ~os diga os funda:
como relator da commissão de legislação leu os se- menú?s que_ teve para fazer ~ J.UlZO que apresent!i.
D'i';ntes pareceres: ' sem lSt~ ~ao pod~mos ter Idea cla:a do negoclO
0- como é mdispensavel para votar. MUltas vezes versa

PtUMEmO o parecer sobre um requerimento acompanhado de
muitos documentos e do exame destes depende a

« Miguel.~s .Corrêa Gomes e outr<?s ~scr~vães, decisão da questão: ora, não conhecendo nós o seu
tabelliães, lD~dores. co~tad?res, ~ribUldores conteúdo, não podemos deliberar sem escrupulo;
e ofilciaes de Justica dos auditonos da CIdade do Re- por isso entendo que se deve seguir o mesmo que
cife de Pemambtico, representão que não lucrão se pratica nas consultas dos tribunaes, onde vem a
pelo trabalho de seus omcios, quanto é sufllciente exposicão circumstanciada do facto e os motivos
para sua sustentação e vestuario, observando-se o dos pareceres dos que forão ouvidos sobre o nego
regimento de 1754:, que regula os sallarios que lhes cio; aqui não temos que ouvir ninguem; mas en
são devidos, ora insutllcientes pela grande altera- tendo que deve- dizer a _commissão parece-me por
ção de circnm..c:tancias nos generos da primeira ne- estas ou aquellas razões; E' o meio de cada um dos
cessidade; dos quaes alguns onerecem a differença Srs. deputados fazer idéa clara da materia e poder
de 200 por 100; e por isso pedem que lhes seja ap- votar com segurança. - ,
plicado o regimento. de lO de Outubro de 1'T<>4, O SR. PRESIDElI"TE convidou os nobres deputados
dado para Miilas-Geraes, em que se contão os ditos para onerecerem por escriptona sessão seguinte, e
Sállarios pelo duplo,.· A commissão é de parecer, na hora propria das indicaÇÕes, o que acabavão de
que não tendo elIes mostrado por documentos. au- propôr.
thenticos o rendimen~o ~nual de cada um dos om- O SR. COSTA BARROS, como relator da' commissão
ciaes para conhecimento, da necessidade exposta, .
nenhum lugar tem o'que pretendem agora; quanto de marinha e guerra, leu o segUlnte
mais que semelhantes providencias-terão cabimento « PARECER
~do se tratar das !'eformas gemes. -_ .

« Paco da assembléa, 10 de Outubro de lB23.~
D. NunoEugenio de Locio.-J::Jsé Teixeira da Fon
seca VasconceUos.-EsterJão Rweiro de' Rezende.
Joãa .Antonio-Roà~ .de Carvalho.-JoséAnto-
,.io da Síwa Maitl.:D-FOl approvado. -



SESSÃO EM 13 DE OUTUBRO DE 1823 89'

QUARTO

TERCEIRO

SEGO:'i'DO

« A commissão de marinha e guerra cxaminandc>
o requerimento de Manoel M;adruga de ~itt~ncourt.
furriel da legião de voluntarlOs da provmcla de S~
PedrO"do Sul em que se queixa ter-se-lhe negado
a sua escusa: que lhe devera ser con~éridapela de
terminacão do decreto de 13 de MaIO de 1808; e
Dão acbândo motivos, á vista dos documentos que
se ajuntão, para se lhe negar aquella escusa, .ha
vendo o supplicante servido bem, .6 até ,mais 6
anDOS além dos 8, porque fô~a engaJado: e ~e pa
recer·que se remetla o requenmento do supphcan~~
assim documentado ao governo, para que este haja

23

« A commissão de guerra e marinha para dar o
seu parecer sobre a legitimidade dos vencimentos
do actual inspector do arsenal do exercito, precisa
que .se peção ao governo as ~nformações .~ecf'ssarias.
partIcipando a esta assemblea quaes seJao .~s seus
vencimentos, e os titulas pelos quaes lIie seJao con
feridos.

a: Paco da assembléa, em 2 de Outubro de 1823.
-Pedró José da Costa Barros.-José Arouche de
Toledo Rendon. - João Gomes da Silveira Ir!en
donça.-Manoel Ferreira a'Araujo Guimarães».

O SR. MONTESUMA requereu que fossem exi.gidas·
com urgencia ; e posto o parecer á votação fOI ap
provado com esta clausula.

« A commissão de guerra e marinha lendo o re
querimento de Joall!lim Antonio Magalhães, em
que pede se crie no l{io de S. Francisco uma com
pannia de cavallaria miliciana, propondo-se elle a
formal-a fi sua custa, com tanto que se lhe confira
o posto do capitão da sobredita companhia: é de·
parecer que não convém por orJ crear aquella com
panhia, sem que primeiro haja pleno conhocimenl()
da força que deve haver desta natureza nas pro
vincias do imperio, o que se deve deixar para quando
se houver de regular prefixamente estes estabeleci
mentos.

a Paço da assembléa, 26 de Setembro de 1823.
Pedro José da Costa Barros:- José Arouche de
Toledo Rendon. - João Gomes da Silveira AI en
donça.-Ma'1lOel Jacintho Nogueira da Gama.
Manoel Ferreira d'Araujo Guimarães.- Foi ap
provado.

PRIMEIRO

« A commissãode marinha e guerra .len~o.a.re
presentação <I!!e á Sua Magestade I~pe~al dm~<? a
cainara de Porto-Alegre na provlUcla do .tua-

simos motivos que tem aqueDe governo para re~ I Grande do Norte e que foi remettida por Sua Ma
querer a extin~o. daquelle batalhão, e ....endo por gestade Imperial a esta assembléa na qual pede a
outro lado que elle não fOra ('~do por lei; acha e creação de um batalhão de milicias, acompannando
é de parecer que este negocio não compete senão aquella repr.esentação ~a P!Oposta dos officiaes
ao govem?; o qual deve quanto an~ dar_aquellas para o men<:lOnado bata.üão, e de parecer que em
providencIas que achar adequadas; VlStO nao haver quanto se Dao puder regular fixamente onumero de
necessidade de uma lei paraannular aqueUa creação tropa, que deve haver no imperio, o que por ora
de puro arbitrio do interino governador das armas não tem lugar, não convém de fôrma alguma crear
daquella pronncia. novos corpos, senão quando uma decidida urgencia.

IX Paco da assembléa, em 26 de Setembro de 1823. o erigir.
~ Pedro José da Cos~ Barros.- Jos~ A!,ouche de t'l Paço da asse?lbléa, em 26 de Setembro de
ToZedo Rendon.-Joao Gomes ela Sdvetra Men- 1823.- Pedro Jose da Costa Ba·rros.-José Arouche
donça.-~a~el Jacintho. Nog~.e~ra_ da Gama.- de Toledo Re1I.oon.- João Gomes da Silveira Men
Manoel Ferretra de AraUJO Gutmaraes». dança.-Manoel Jaci'1ltho Nogueira da Gama.-

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu concordo com Manoel Ferreira de Araujo Guimarães. » - Foi
o parecer da commissão. Para o conservar é que approvado.
era necessario a assembléa decretar, porque o go
verno não pôde crear c<?rpos_novos; !Uas para des
truir o que estâ mal feIlo nso é pr~cIso; . creou-se
sem legalidade, o gov~rno que o deIte abaIXO.

O SR. COSTA BARROS: - A provinda do Ceará
nunca teve mais de duas ou tres companhias de
tropa paga, e mal chegavão as rendas para pagar
essas mesmas companhias. O Filgueiras, aetusl gl?
vcrnador das armas interino, entendeu que de'na
crear um batalhão para favorecer pessoCts do seu
partido, e seus afilliados, e assim o fez! d~ sorte
que nào chegão todas as ~ndas da provmcla para
esta despeza.

E' pois indispensavel a extinr.çã<? ~esle corpo q.ue
creou e organisou, por mero arbItrlO se.u,.o dito
governador interino; e o governo da provmcla com
razão a pede porque nã? ha ~om que se lhe .pague.
Ora como a esta creaçao nao precede!l lei que a
autorisasse, pertence ao governo destrull-o.

O SR. CARr.Z:lRO DA CUNHA: - Eu penso q~e
esse batalhão foi creado no tempo em que se precI
savão mais forças para bater os luzitanos; talvez
que este corpo combatesse, e até alguns ~o~ ~eus
membros perdessem a vida; parece-me pOIS I~JUS
tiça que a ser assim a assembléa tome uma delIbe
raçào semelhante, que vai .~ntender com os. mesmos
que marchárão par~ pelelJar pela nossa l~dep~n
deneia' é uma medida que de alguma sorte unphca
com o ::rue se venceu aqui e~ contempl~ção dos
bravos defensores da nossa mdependenclaz e por
isso entendo que devemos ter alguma attençao com
estes officiaes.

O SR. COSTA BARROS: - Não houve ~re~isão
alguma desta força; fo~ cre!1da a puro arliltno do
governador das armas mtenno para accommodar
afilhados sem o consentimento do governo. Os
mesmos o:lllciaes creados por esta f6rma sabem
muito bem que não estão legalmente creados, e ~s
tão incertos do seu destino; e tanto esta creaçao
foi para os seus amigos terem lugares, que o b~ta:
lhão está quasi sem soldados; o que ha de sobejO e
o:lllcialidade.

O SR. PRESIDENTE, depois de mais algu.mas ob
servações. põz á votação o parecer, e fOI appro-
ft~. ..

O mesmo Sr. deputado leu mais os quatro seguIU
tes pareceres
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«Geraldo Antonio do Nascimento expõe que
tendo uma nota do banco nacioIlal do valor de oito
mil réis, aconteceu ser presa de um rato, que apenas
lhe deixou pequeno fragmento, em que felizmente
existem os algarismos demonstrativos do numero, e
da importancia da mesma nota, mas que apezar
disso não p6deconseguir dos administradores o
troco dessa roida nota; e portanto recorre â as
sembléa para ordenar, que se lhe troque. A com
missão de legislacão é de parecer, que recorra o
supplicante aos meIos ordinarios, e por intervenção
das autoridades competentes.

<C Paco da assembléa, 8 de Outubro de 1823. 
José Antonio da Silva Maia.- José Teixeira da
Fonseca, Vasroncellos.-João Antonio Rodrigues
de Cwroal.ho.-D. NUM .Eugenio de Locio.- Ber
'1UZrào José da Gama».- Foi approvaào.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA por não se
apresentar mais nenhum parecer novo, passou a
ler um sobre.~ requerimento do .irmão Joaqu~
Francisco do Livramento, que pedia uma modica
consignacão a beneficio do seminario de Hú; cujo
parecer flcára adiado na sessão de 23 de Setembro.

O 511.. ANDRADA MAcHADo: - Eu creio que este
parecer ficou adiado uni~ente por haver duvida
sobre o cofre por onde se deveria pagar esta Con
signação, porque a alguns senhores parecia que o
pagamento se fizesse pelo thesouro da provincia.
A-eommissão lembrou que fosse pela caixa do sub
sidio litterario~ e votou com conhecimentó de causa
Naprovincia de S~ Paulo s6 pór aquelle cofre deve
ser paga, -para não acontecer ficar preterido por ou
trosasse p~amento;as rendas do sub~idio litte
rario não 50 chegão para os estabelecunentos 118
instrucção a qu~ são applicadas. mas .!linda sobrão;
por -consequenma cmto bem fez a illustre com
missão, quando assentou que o pagamento se fizesse
por aquella caixa; porque é o meio de nunca deixar

de inf?rmar so~re os motivos daquel1a ~usa,que1de receber, visto não ser dos mais florescentes o
ll,l.e f01 negadá. '. . estado do thesonro da provincia. .

« Paco~a assembléa,26de Setemb.rode 1823.-. '0 SR~ PAt!U. MEr.r.o:-Eu pedirei'sómente que
Pedro Jose da Costa _BafTo!.-Jose.A~ fU. seja augmentada a consignacão. Este estabeleci
Toledo Rettdon.-JO!W Gomes ~ S:lfJe1ra Meno-: mento está. em edificio, que pÓde accommodar bem
donça..- MG1W?el J~t~ No~r,!da G611&G. - 50 a 60 meninos, tem uma capena. e um sitio; a
Manoel Ferren-G à Arau)o Gu..marGeSlIl.. renda do supsidi~ litterario temp).uito de sobejo

O SR•. A..~RUlA. .LauDO: - Este supplicante para o que e applicada; e acho de grande utilidade
deve- mostrar que se lhe negou o que elle pedio não não só para a comarca, mas para· a província o
basta que elle o. diga. Se lhe foi negada a escusa promover o augmento deste estabelecimento. Por
do serviço com violaçã? d~ lei, ent-ãonós, co~o ora. ~s particulares têm contribuido para as des
guard~sde~, temos.obrlgaçao de a fazer c~mpnr; pezas; mas_co~ estes soccoros nãô se podem fazer
masnao veJo que haja certeza, e acho por ISSO que as obras preclsas para maiores accommodaCÕes.
a illu~tre com;nis~o nos pr.opõe g:ue tomemos Parec~me ~ortanto que.pódemuito bem ser maior
~onheclmentod aquillo que amda nao é da nossa a conSl~açao para se "tirarem maiores vantagens.
co~petenc~a,porque não está. demonstrada a vio- E' por 1550 que offereço a emenda seguinte:
laça0 da leI. « Que a pensão seja de 3008000 réis. - Paula e

O SR. COSTA BAll.1l.os: - EUa requereu ao go- Souza".- Foi apoiado.' -
!erno, ~ foi e~usado o seu requerimento, e pela O 511.. ANDRADA. MA.CB:A.DO:-NàO vamos aalargar
lnfracçao da 1el é que recorre. a estaassembléa. Cum- muito. as mãos, demos esses 2008000 réis que a
i)l'~-nos agora.saber os motn:os que tey~ o governo junta do governo'da provinCia entende que éo que
para Qb~ar assIm; talyBZ OS tlvesse legJ.tlmos, e por se p6de dar; deixemos que li. provincia tome mais
ISSO.p~dlmos esclareCImentos para nos podermos forças, e vejamos o que vai produzindo este auxilio
decldlr. dado ao seminario; n6s por isto não ficamos im-

9 511.. PRESltlE:'I"TE propoz o parecer á votação e possibilitados àe augmentar a. consignação_ para o·
fOI approvado. futuro. .

O 511.. MAu, por parte da commissão de legis- Y:_por isto que eu vota.rei pelo parecer ~a com-
lação leu o segumte . mIssao tal qual está: ajudar o estabelecunento é
,. muito justo, principalmente estando á testa deUe

a PARECER uma pessoa tão capaz, cuja exemplarcoriducta até
tem con\ribuido para espalhar a boa moral na co
marca; mas como não somos muito ricos, vá isto
por emquanto.

Julgou-se discutida a materia; e posto o parecer
á vot.a.ção, foi approvado com a addição do Sr.
Paula e Mello. .

O MESMO 511.. SECRETARIO leu outro parecer sobre
o omcia do ministro da justiça relativo ao destino
dos 63 presos existentes nas cadeias da Bahia, tendo
sido remetlidos de Portugal para cumprirem degre
dos em Africa e Asia; cujo parecer ficára adiado
na sessão de 23 de Setembro. _

O 511.. Dus: - Persuado-me .que não se deve
approvar de todo o parecer da commissão, estes
homens são dignos àa nossa compaixão, não s6 por
terem entrado no nosso territorio, como por estar
mos em guerra com o seu paiz.

Não me parece justo faze-los passar o mar em
tanta distancia depois d'uma prolongada prisão ;
principalmente 'quando nós não sabemos a justiça
com que farão sentenceados esses homens em tempo
de ,revolução. Manda-los para Portugal agora, é o
desterro mais rigoroso que se lhesp6de dar; antes
os mandemos para a Turquia, ou para a costa d'A
frica ; parece-me ~e ainda alli serião mais felizes
do que indo para Portugal.

Emfim o meu voto é que náo peioremos a sorte
destes desgraçados, e por isso melhor:será que eUes
sigão o destin~ que quizerem. .'

O 511.. ANDRADA MACHADO: - Eu apoio o parecer
da commissão; não qtleremos cã dessa boa gente ;
já temos demais; nem havemos entre 'nós conservar
inimigos guardados. Tambem em manda-los para
o seu destino não concordo, porque n6s não somos
commissionados do governo de Portu~l, e como o
nosso paiz não é o solo do crime, vão para0 seu;
se lá os quizerem Cónservem-Qs; se os não quize
rem, mandem·os para- alguma terra que lhe obe~'
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àeça; fa~() o que Th~s parecer dos seus cidadãos ;
nós nada temos com lSSO, .

O SR.DUs-:- Estes homens não -commetterão
crime algum contran6s; eporisso é que voto que se
lhes dê tooa a n-..nq::c=,-ara que possão ir para
onde quizerem ; vão para França ou lnglarerra se lá
os admittirem; o que nos importa é que saião do
nosso territorio; mas manda-los outra vez para
Portugal não approvo; é a unica caridade que eu
quero que usemos com elIes.

O SR. C.A.RXEIRO DA CIDIIlA: - Tem razão o no
bre deputado: n6s não somos ex~cutores das ordens
de Portugal; portanto nada nos Importa com o des
tino que derão a esta gente, nem se são ou não cri
minosos; o que entendo é que os devemos deixar ir
para onde quizerem, sem nos embaraçarmos com a
sua sorte. Segundo estes principios proponho o
seguinte.

« Por emenda ao parecer: Que se faculte ao go
verno que os deixe ir para onde quizerem, comtanto
que seja para f6ra do territorio do Brazil.-Car
neiro da Cunha. »- Foi apoiada.

O SR. HE:\'RIQUES DE RFoZENDE: - Como tinha
.de votar pelo parecer da commissão, julga~a escu
sado fallar; mas ouvindo opina.r como se eslives
semos f6ra deste mundo, devo dizer o que penso.
Sr. presidente: a idéa que deve fazer-se de um
homem que vem de Portugal para d'aqui ser man
dado para Angola é a de um desamparado; sendo
assim, como se quer que elIes mesmos procurem
meios de sahir para onde quizerem, e á sua cusla '/

S6 quem nunca vio o que vai pelas prisões co~
esses infelizes é que p6de opinar :eor esse modo. Eu Vl
muitos demorados annos na prisao por não poderem
ir para o degredo, porque até para isso era preciso
que eBes mesmo~ ~oubessem se havia. e:nbarc<!-~o,
porque nem os m~lstr.?s n.em os escrlVaes fazla~ o
seu dever nem cUldavao DiSSO: era mesmo precIso
que os desgracados pagassem. ao escrivão para os
fazer expedir e'obrigar os navios a leva-los de graça.
Isto posto, quem ha de levar taes homens para f6ra
do Imperio?

Quem lhos paga a passagem, que sendo em navio
estrangeiro é tanto mais cara? Quem lhes procu~a
esses navios? E' preciso po~s o~ wlta-ll?s no melO
de n6s para procurarem melOS, o que nao se quer,
ou faze-'los ficar eternamente nas prisões, :{l0rque é
impossivel que presos possão procurar naVIOS, nem
pagar passagem.-Voto portanto pelo parecer da com
missão.

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO: - O que estou
vendo é que no fim da questão os homens ficão eter
namente presos. E como não ha de_ser ~ssim se estes
miseraveis não têm nada? Até estão VIvendo de fa
zer pentes e outras causas semelli~ntes? Uma vez
que se decida que vão para onde qwzerem, alguma
embarcacão os ha de levar, mas esta não os leva s6
porque' n6s decidiInos que vão; não.ba~ diz~r que
saião para onde quizerem é preclso dinheIro;.e
portanto ha de dizer-se ao governo que os faça sabir.
autorisando-o para as despezas necessanas, e eIle
lá tomará as medidas que llie parecerem conve
nientes. E' isto qu.anto a mim o-que deve tomar-se
em consideração.

O SR. CARNEIRO pedio então a palavra, -e man
dou tambem â mesa a emenda segumte :

« Proponho que o governo fixe o termo de ~0l!s
mezes para que os presos dentro delle se passa0 11"

para f~ra do IInperio, fiscalisando a policia qu"
eRes nao fiquem no sen .territorio. - -

«E veloque tocaaos antros quenãoacharem ineios
de sahir, se autonse o governo da província para· os
f~er ~ortar pa~' qual~er- lugar para onde a
~em seJa I!'-eno~ mspendiosa.- Ff"a.ncisco Ca.r
naTO; li-FOI apolada.

O SR. CARVALHO E MELLo: - Le,anto-me, Sr.
presidente, ~ra dizer l;'0ucas palavras. Este caso é
n?v~ pela!> CU'CumstarrClas. Até agora os presos que
vmhao serrtenceados de Portugal, erão aqui recebi
dos para serem mandados ao seu destino.

Cumpriarnos as precatarias com que vinhão por
que estando unidos, e sendo considerados subditos
do mesmo estado, deviamos assim fazer; maS no
estado em que nos achamos, outra deve ser a mar
cha. A resolução é dif!icil. Executaremos n6s ainda
semelhantes ordens? .

Não por certo, porque devendo-nos considerar
potencia independente, não devemos ser os execu
tares das ordens de Portugal. Consideraremos a
estes desgraçados como prisioneiros de guerra; e
guarda-Ios-hemos para as trocas que deUes houve
rem em tempo competente?

E' oppressiva esta medida, e injuriosa á humani
dade, e haverú duvidas em se reputarem prisioneiros
de guorra homens nestas circumstancias. Que resta,
Sr. presidente?

Faze-Ios embarcar em navios estrangeiros que os
levem outra vez a Portugal. HaverlÍ mais esta des
peza, que nos competentes ajustes entrará em conta
com as mais a que Portugal tem dado causa, não
reconhecendo desde logo, como devia. a indepen
dencia do Imperio do Brazil.

O Sn. FRANCA: - Eu cuido que se não p6de dei
xar de seguir uma parte do parecer, e outra parte
da emenda. Porque muitos desses presos serão ma
rinheiros, que têm a facilidade de sahirem sem
despeza em qualquer embarcação estrangeira para
portos visinnos de Portugal; e alguns terão meios
proprios, ou de seus amigos e parentes para se vol
tarem immediatamente á patria.

Mas como esta condicãonão seja geral, mui a
proposito me parece que'a todos se facilite a sahida
para f6ra do Imperio; e d'aquelles, que a não pu
derem elfectuar por meios proprios, fa~ o governo
o que melhor entender. De bom castigo lhes fica
servindo entretanto a sua sorte.

Julgou-se discutida a materia do parecer, e o
Sr. presidente propoz á assembléa: . .

1.o Se _passava o parecer tal qual. - Não
passou.

2.0 Se allprovava a emenda do Sr. Carnerro da
Cunha. - Foi approvada.

Seguindo-se a emenda do Sr. Carneiro, foi esta
divididaein duas partes, e proposta a la emquanto
ao termo em que aeverião sahir para f6ra do ter
ritorio do Imperio, e a 2" emquanto ao lugar para
onde devião ser transj)ortados, supprimida a pala
vra - de Portugal. - Farão ambas approvadas:

O SR. PRESIDENTE:,-A assemb1éà:rcs6iveaque
se agradecessem a lord Côchra~e ~eU:s importantes
servicos; eu consulto·a assemblea· para que -resolva
se o 'omcio que se lhe dirigeha de ser assignad.o
pelo Sr. secretario s6men.te, da mesma f6rm.a;~e
se pratica nos mais ·OmCIOS, em que se.partiClP.l:():
resolucães deste congre§so, ou. se-ha de ser· assl
gnado ·pelo presidente. Emfim .decida-se-- o- que se
deve fazer para se executar.
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P-AI\A O !lESUO

Sessão em ~4 de Outubro de i8!:3

PRESIDENCIA DO SR. RmEIRO DE ,U,1>RA.DA

P.UlA ltL'\"OEL UCI?ITHO NOGUEUU DA CAJU

llim. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte
e legislativa do Imperio do Brazil sendo-lhe piê
sente o parecer da commissão de fazenda sobre o
~erimento de 10sé Pe~ Lopes de. Andrade, que
peiliu ser nomeado escnvao da declPla atrasada:
manda remetter ao governo o referido requerimento,
e participar-lbe que não obstante não ter lugar o
provimento do omeio que sollicita. deve o governo
proceder com o supplicante na fórma da lei. O que
V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Magestade
Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa. em
13 de Outubro de 1823. - João SetJerianno MacieZ
da Costa.

• 1: ~.

necessanos Sonte os :müü.us 'lua te.e o go.erno
p~ e;pedir a citada portaria. O que V.EX. levará
ao connecimento de Sua Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, om
13 de Outubro de 1823. - Joiio Severianno MacieZ
da Costa. .

rum. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do ImpeI10 do Brazil manda
participar ao governo que para ter a commissão de
guerra e marinha as noções neeessarias sobre o re
querimento de João J'acome de Bauman que pede a
continuação da penSào que percebia pelo bolSinho,
precisa que lhe sejão communicadas as razões por
gue se mandou suspendor a dita pensão. O que V.
Ex. levará aO conhecimento de Sua Magestada Im-
perial: -

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
13 de Outubro de 1823.-João Severianno MacieZ
da Costa.

RESOLUÇOES DA ASSÊMBLÉA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, e não tendo chegado o Sr. Ribeiro -de An
drada até ás lO horas e um quarto, tomou o lugar de
presidente o Sr. secretario Maciel da Costa; por
faltar tambem o Sr. Vice-presidente; e com
pletou-se a mesa com o Sr. França secretario
supplente.

O S1\. MIGUEL CALMON principiou a chamada;
mas chegando o Sr. Ribeiro de Anàrada tomou o
seu lugar; e os Srs. secretarios igualmente occu
párão os seus. .

O S1\. MACIEL DA COSTA continuou a chamada; e
acharão-se presentes 67 faltando com causa os
Srs. Rodrigues VelIoso, 'pereira da Cunha, Araujo
Gondim Duarte Silva. Brant Pontes Andrada e

PARA. .mÃ.o VIEIRA. DE CARVALHO Silva, Alencar: Carneiio de Cam_pos, ~arianno de
- rum. e Exm. Sr. _ A assembléa geral consti- Albuquerl[ue, êameiro da Cunha, Nogueira da Gama,

Camara e Sobreira; e sem eUa os Srs. Montesuma e
tuinte e leO'ic:1ativa do lmperio do Brazil.manda par- C· .

0- . Ih' tt'd amerro.ticipar ao governo que preCIsa e seja reme I a O S P d I b -.
uma copia autbentlca da portaria de 2 de Agosto do - R. RESIDE!ITE e~ arou a erta a sessao, e lrda

resente anno, e;tpedida pela repartição d~s n.ego- a acta da antecedente fOI approvada... _
~ios da guerra á Junta do governo da provmcla da O SR. LOPES GAMA apresentou uma felicltaçao
Bahia, em que se lhe ~ete~minou que rem~ttesse Idirigida á assembléa :eelo !enente c~ro}lel comman
-para esta cidade· os prIS.·IOneIrOS de guerra lUSItanos Idante do corpo de artilharIada provIDcla das Alagôa5
que quizessem passar p?-ra o serviço do l~perio, João Edu?Ido Pereira Collaço Amado.-Foi recebida
ajuntando á referida copIa todos os esclarecImentos com partIcular agrado. - •

o SR. FIU...~ÇA: -En acho que deve ser o Sr. se
cretario; e cuido _que·()· que fõr assignado por e11e
ha de merecer a consideracão de lord Coch...~e.O
Sr. secretariQ expede os õfficios. em virtude das
resoluções das aetas; ora na acta respectiva se
acha a determinação para os louvores, e por eUa o
Sr. secretario lavra o omcio para lh"os dirigir;
pa.rece-me que não ha necessidade de abrir um novo
exemplo. _. -

O SR. A.'mRA.DA. MACHADO: - Eu sou de opinião
que o omcio deve ser assignado pelos Srs. presi
dente e secretarios. O regimento manda que por
efies sejão assignadas as resolUÇÕes da assembléa,
isto é uma resolucão, portanto não póde serassignada
s6 pelo Sr. secretario.

O SR. FRANCA: - o Sr. presidente assigna as
resolucões nas actas; mas as participações dellas o
Sr. seCretario as faz, Dem o regimento diz outra
cousa. Não ha precisão de innovaçôes.

O SR. VERGUElRO: - Isto é um caso extraordi
nario; decida a assembléa o que lhe parecer; se
assentào que sendo assignado pelo Sr. presidente e
secretarios é mais honroso, faça-se dessa maneira;
o que julgo é que a questão não mereca que gaste
mos com eUa muito tempo.

Propoz enUlo o Sr. presidente:
1.0 Se o omcio seria assignado s6 pelo presidonte.

Venceu-se que nào.
2.° Se seria assignndo só pelo secrelllrio do ElX

pediente.-Venceu-se que nao.
3.° Se seria assignado pelo presidente, e referen

dado pelos secretarios. - Decidio-se que sim. w

O SR. A:'iDRADA MACllAtlO: - Antes de se assi
gnar a ordem do dia quero fazer um requerimento.
Cuido que estão vanciàns umas poucas de leis; a
demora da suapublicação parece encerrar algum mys
terio; requeiro pois com urgeneia que se mandem
a Sua Magestade Imperial para serem promulgadas.
E' preciso que de uma vez saibamos a lei em que
havemos de viver. (Apoiado, apoiado.)

O SR. Piu:sIDENTE: - Já perguntei paI' eUas ao
Sr. secretario; está o trabalho a ultimar-se.

O SR. ANDRAD.\. MACHADO: - Então espere-se
dous ou tres dias, e nada mais. Já o P?VO repa.ra
para isto como desc~nfiado; e com etreIto é mUlto
o que se tem esperaao.

O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia ti pro
jectod,e constituição.

LevantOu-se a sessão ás 2 horas da tarde. - M i
gueZ Calmon du Pin e Almeida, secretario.
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d
~.......... »..... ,-u"ü eu coma ~sas esposas, e ienndo para a cadeia. Requeiro

e outra felicitação do comniandante das armas poIS o adiamenlo do artigo para a dcdaração dos
d!i sobredita. p~vincia das ~agôas, Joaquim )1<:- sobreditos casos.
~~~~~:~~:,ell'a Bello.- FOi recebida com parti- I:0i proposto o adiamento; e sendo aooi<ldo e dis-

~isse que tinha recebido a p<!rticip<lção de mo- c:.:t~~o, .....;::i1ceu-~e que fosse o artigo ã commissào
lestla do Sr. Monte.."llma.-Ficou a a"sembléa na furma requcr~da.
inteirada.· - . Leu-se o art. lO concebido nestes termos:

Pass~)U-se ãordem.do. dia, começando pelo art. 80 « Art. lO..~enhu~ br?-zil~i~o, ainda com culpa
do P!oJccto de constItmção, que ficira adiado na formado, sera. ~ondU5ldo a pnsao, ou nella conser
ses~o de 10 do corrente, com a emenda do Sr. Ver- ~'ado estando Ja preso, uma yez que preste fianca
guelra. ld?nea nos caws .em.qu.e a le~ ~dmitle fia~ç<l; e pór

A este tempo enlrou na sala O Sr. Carneiro, e cr!IDes a que as l~l~ nao lmponaao pena maIOr do que
tomou assento. seis mezes de prrsao, ou desterro para fóra da comar-

.(Fallárão o~ Srs. Andrada Machado, Vergueiro, ca, liHar-se-ha sol lo. ))
Dias, e Carneiro; mas não se entendeu o tachi "'rapho a SR. PACL,\ jiELLO: - Eu quisera que o mesmo
João Estevão.) o q~e se fez ao art.,9O se fizesse a este; é tambem pro-

a SR. ROCUA FRANCO mandou á mesa a emenda C1SO que a comnllssào marque quars são os casos em
seguinte: que se admitte fiança.

«Proponho a suppressão das palanas-colltra Propoz-se o adiamento, e sendo apoiado entrou
a sua 'L·olltlldc. _ H.ocha Franco. )) _ Não foi Cln discussão. '
apoiada. () SII. C.\RVALlIO E :\!ELLO: - Sr. presidente;

a SR. Das tambem o[ereçcu a seguinte: O at'l. lO do projccto. qUI) 50 discl'te contém
« Nenhum cidadão llrazileiro serú obrinado a materia fi.lllit~ analoga a, um d~s prillcipaes direi

prestar serviços contra sua vontado, salvos o~ casos los do clllauao, que c a liberdade individual.
da salvação da palrill, e sen'iços municipal's.-Dias. IJ Este direito s<l;;rado e inauferi reI do cidadão dere
_ Foi apoiada. ser nwntido feIa constit ui<;ão com toda li. ex-

a Sn. CAR:o.'EIRO i1malmcntc mandou uma nos leusilU pO:isirc . E' esta a primeira vantagem que
0- o homcll1 procura na suciel1ade, e 'para cuja con-

seguintes termos: serrarão cede, c outorga uma parte da sua liber-
a: Nenhum cidadão brazileiro será obrigado a dade geral.

prest<J.r sem recompensa, contra sua "ontade, sl'rv,iços As le:s pois devom <;uardar aquolle precioso direito
pessoaes, excepto nos casos marcados na 101. - até o punto em que so não arrenda o direito de outro
Francisco Carneiro. »-Foiaooiaàa. cidadão, ou o interesse geral da sociedado. rm dos

Julgou-sI'! a materia disc~tida; e propondo o prin.cipaes intc~csscs ó que todo o delicIo scja
Sr..p~esidentese o artigo passava tal qual cstava pUllldo, para cVi!ar os dm~m05 que da impunidado
redlgldo.-Venceu-se quo sim. rocrcscem. P~l'a ,l!Ue os ~nmcs nao fiquem llllpunes,

Propoz depois as emendas, que por conterem e solf~a ? <?ldauao uel:nqucnto a pena decretada
addições não estavão prejudicadas com o vencimou- pela 1m, o ml~ter que seja pr~w, e guardado para
to do artigo; e farão succeSSlvamente todas tres so[rer o castlgo que lhe fur unposto por sentenca
regeitadas. legal. •

Passou-se ao art. 90 do theor seguinte: Destes principios tão claros e puros se deduz
por necossaria consequencia, que a prisão é s6 justa

« Art. 9.0 Nenhum brazileiro será preso sem culpa e necessaria nos casos em que o réo tcm de solfrer
formada, excepto nos casos marcados na lei. » pena corporal, e quc urna vez que haja certeza de

a SR. ARAUlO ·LIMA: - Antes que comece a dis- que eile comparecerá, quando iôr necessario so[rer
cussão deste artigo tmho que representar que a a pena que se lhe impuzer, não é necessaria a prizão
commissão de constituição não p6àe progredir nos e por conseguinte é injusta.
seus trabalhos por falta de membros. O Sr. Andrada Eis-aqui os principias philosophico juridicos das
e Silva está com licença; o Sr. Pereira da Cunha proposicões estabelecidas neste artigo em ambas
está gravemente doente; e o Sr. Gama não se sabe as suas' partes, quero dizer- a fianca nos casos
quando poderá voltar á assembléa. Requeiro por que a lei permilte-e-livrarem-se os réos como
tanto que se nomeiem dous membros ao menos para seguros nos crimes leves-.Esta legislacão que tem
supprir aquellas faltas. por base tão sagrados principios de direito publico,

a Sa; PRESIDE~'"TE, julgando urgente orequ~rido, é mais ou menos abraçada nos codigos das nações
nomeou para a dita commissão os Srs. Verguelro, e modernas: é estabelecida na constituicão de Portugal
Pinheiro de Oliveira. e muito conforme á j urisprudencia •criminal entre
,b SR.ANoRADAl\!A.cHADo:-Sr. presidente: Eu nós até agora usada,

creio que este' art. 9° do projecto de. constituição Em nenhum 'dos codigos. antigos das naçi:ies
deve voltar á commissãopara especificar quaes estrangeiras s~ {)bservào tantas providencias afim
são os éasos, em crue o cidadão póde ser preso sem de segurar o reo para soffrer a pena com a menor
culpa formada. Não deixemos materia tão. s~ria perda da sua liberdade pessoal, tendo-se assim em
para lei regulamentar; é preciso que os braZllerros muita considerà~o a liberead_e in.dividual e o inte
sãibão que sem culpa formada só em taes e ta~s resse geral da s~ledade ~m na.o ficarem por punir
casos podem ser arrancados das suas casas e faml- os debctos. A este_respe~to pOIS Se estabelecerao as
li.as. (Apoiado)ha muito que leio paI?eis em que ~e ca~sde seguro, tao antlpas talvez como a mon.ar
diz-:-jásé' póde ...iver seguro; mnguem receiaIchia pc;>rtugueza, o~ alvarasde fian~, e a doutrma
ser'arrancado 'dos braços de so.a terna esposa,-; de se livrarem os r~os segu~os nos cnmes leves; o que
e·'com tudo vejo que os vão tirando dos braços se observa por antlga pratIca no fôro.
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Verdade é, Sr: presidente, que muito proprioe.f<l, Ielle seja F?nanciado <!e 'uma maneira superior a
que taes matenas se. reseryassem para o codigo toda a dUVid::. na jil'atlca; e para esse etreito me
CL-iminal, onde na parte-do processo terião lU&'ir as parece melhor que o artigo se coneeba nos termos
regras estabelecidas. Mas porque aUi se na de da seguinte
ingerir esta doutrina com mais extensão e ordem, cc EXE.'tt\,l
não se segue que sejão da constituição tiradas estas
:regras elementare3, e qu~ e~plicão a these geral da « Nenhum brazileiro, ainda com culpa formada,
liberdade pessoal. - - será conduzido li prizão, ou nena conservado es-

Era mister que sollicitos nós em declarar, afiancar, tando já p:c?', uma vez que preste finnça. idonea
e assegurar aos cidadãos brazileiros os seus direitos perante o JUiZ da culpa, nos casos em qne a lei
Drimordiaes, e que são inherentes á natureza do ad~itte a fiança etc.-o deputado, França. Jl-Foi
nomem cidadão deixassemos de explicar as limita- apoIada.
Çôes justas, que soffre o dL."'eito da liberdade pessoal O SR. YEnCUEIRO ofTcreceu a seguinte emenda:
pelo facto de delicto, pelo qual conlrabe o «A fiança será prestada perante o juiz que íaz
cidadão criminoso a obrigação de soffrer a pena, executar a prisão.- Vergtuiro. »-Foi apoiada.
que a lei ~illlpU2era, modificando-se porém quanto O SR. A1\AUSO LUtA tambem mandou a seguinte:
é possivel a seguranoa para soffre-Ia com os seus di-
reitos primitivos. # «Em lugar da parto do artigo que principia e

PaI." taes motivos que são a meu ver claros e por crimes elc., diga-sc--e a lei poderá estabelecer
luminosos não posso accoroodar-me li doutrina dos em nlguns CllSOS que se livre o cidadão solto ind~
illustres preopinautes, que pretendem seja ndiado pendente de flan~.-/tra.ujp Lima. _-Foi apoiada,
este artigo. I\em porque pareça juslo que havendo O Sn. AROtClIE RESDOl( :-Acho. Sr. presidente
de demorar-se o codigo criminal se promulgue uma que este artigo é muito constitucional, claro. e bem
lei regulamentar, que declare os casos em que tem exarado. Em Outro tempo todo o criminoso pro.
lugar a fianca, ou livrar-se o réo como seguro, nuncindo li prisão e livramento, em rl'~ra geral de.
me posso persuadir de que se deva adiar o artigo, via ser preso. o só o não era. quando om certos
não só pelos motivos já expostos. mas porque até casos lhe era concedido alvará de aan~.o. pelo deseln
que se acabe de discutir todo este projecto de bargo do paço, o,u quando tinha carta de s~guro.
constituicão, haverá muito tempo para se cst:ibe- Hoje por este artigo será a regra geral o aao ser
lecar e promulgar a lei regulament:ir. que me preso uma vez que preste fiança idollea: a excep.
pruece mui. necessaria para accomodar a praüca os ção desta regra sómente será nos casos graves, em
novos estabelecimentos. que DO projecto de coosti- que lhe fôr negada essa fianç~. Por. este mesmo
tllicão vão estabelecidos ácerca -do melhoramento artigo vem a ser esta fiança mwto faclI, porque a
do 'processo criminal. Deve portanto passar esta poderá admittir o mesmo juiz da culpa sem depen
artigo, que merece asancçâo desta augusta assem-ijoncia do desembnrgo do paço.
bléa. como fundado em principios philosophico Eu aão apoiei a emenda do Sr. França em ,q~e
jurídicos, que vai llfiancar a liberdade pessoal quer que 50 ~ccrescentoas p.alavr~peranteO.JUIZ
ainda do cidadãodelinq'uente, e tem por base da culpa-nao porque asSIm nao drq ser, SIm e
regras de justiça combinadas com as de huma- unicamente por jul~r desnecessaria t,::;a emenda,
nidade. porque essa 'mesma aoutrina se I',:,lligs das palavras

O Sá. Y1?i\GUF.III.O: - Eu voto pelo adiamento; do artigo: noUe se diz-nenhum br;:zileiro .•• Serã
o caso de que se trata neste artigo está quasi nas conduzido á prssão etc. Se pois t~ndo o juiz da
mesmas circumstancias que o do artigo anlece- culpa passado o seu mandado de prisã.o, sendo este
dentp., e por isso me parece que de.e haver igual entregue aos officiaes de justiça. para o conduzirem
resolucão; aquelle amou-se para se marcarem os lÍ cadeia, não deve a elIa ir uma vez que otrereça
easos êm que o cidadão póde ser preso sem culpa fianca idonea, claro está que neste e semblhantes
formada, pois fique este tambem para se marcarem caso's. pedindo o réo que o levem ao juiz, os ofli
quaes são aquelles em que tem lugar 11 fiança. Eu ciaes da diligencia o devem fazer; e então oITere
não vejo difi'erença que peça diversa determinação. cendo o réo o seu fiador, e achando o juiz que aUe

O SR. A1'l1)tUDA. !\1ACH.\DO: - (N&o o ouvido os é idoneo. de,'e imrnediatamente chamar o seu es-
tachigraphos.) crivão, e fazer lavrar o termo, porque o réo d'ali

O S1\. PRESlD:El'\"TE propoz á votac,ão o adiamento, deve sahir solto paro sua casa. E' assim que eu
e foi regeitado. entendo a lema deste texto.

O SR.. FRANÇA.: _ As nossas leis marcào os casos -Pelo contrtrario deUe se não, póde ~n_tender.g~e
. esta finnca. possa ser admittida pelo JUiZ da aili-

crimes em que se dene9'ão as fianças. cUla concessão gentia, v. g. o juiz deprecado, a quem o juiz da
até ao-presente esteve a cargo do expediente do de-culpa dirigio um precatorio p~ prender a~ene
sembargo do paço: os. casos não exçeptaados. ficão réo, entào existente no seu distncto : e é por 1550
na comprehensão da regra geral. Não é pOlS um . 1 d d S V
direito.llovo o que se estabelece neste artígo da que eu achei, e VOI~l pe a emen a o r. e!
constituição quanto 'a relaxar-se ~ prizáo dos _r~s gueíro, porque é justo que: tambem neste caso nao
pronunciados que têm fiadores e sómente drrelto seja preso no réo, uma vez que eUe preste a sna cau-
OOVO .0 modo abreviado que ahi se indica de cào..· .
Se concederem taes fiancas, fazerido-as objecto • A segunda regra geral deste mesmo artigo é que
de 'justiça. ~ntretanto que até agora se hou.verão lambem não sejão presflsos réos nos casos me~os
comomatena. de graça. graves, em que segundo !1 lei não caiba pena maIor

Os circuitos de que dependmo semelhantes des- do que seis mezes de prlsao. ou degredo para íóra
pachos ,constituem sem durida. o fundo.d~ mal, e da comarca: quer dizer que nes~s casos; e nos _que
as vexames de que cumpre sejamos alliVIados por. ainda sàomenos graves, e tenhã<;> menores penas,
nmartigo constitucioD.a1. E'pois _necessario que as réos,não devão ser presos, amda mesmo sem
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(*) Creio que o illustre deputado se referia ao addi
tamento que tin.ha proposto na sessão de 27 de Junho
pago 143, colo 1."

Na fal1a que então fez i;C deve corrigir um erro typo
graphico; pois onde diz-antes do artigo S~eve

Ier·se-antes do artigo -iS.

fiança, isto é que ...;;'0 sejão pronunciados senão a 1mente se retirou etc. mas per!!1lnto eu quem é que
livramento, e nunca a prisão e livramento. o ha de castigar! .A. assembléa! Não. lia de ser
- Isto mesmo temos nós ne..nossa legislação antiga o governo, e depois de sentença pronunciada em

mas nunca com tanta amplItude. Comtudo encon- conselho de guerra, onde ha de esse offieial ser ou
tro neste artigo uma part-e que me parece necessitar vido de sua defeza.
de . emenda; porque estendendo-se esta providen- A que vem pois entrometter-se a assembléa a
tia, ou esta .benificenciá até ao crime, pelo qual o tomar conhecimento intempestivo. e ocioso de um
~o merece a pena de s~is mezes de pri.são, que é assu!1?P~ que tem a sua mll:rcha regular c sabida
ja uma pena pesada, estende-se nos casos de des- em dIreIto't Por ventura VaI nisso a salvacão da
terro sóment.e ao degredo para fóra da comarca, o patria, para que saltemos as barreiras das nossas
qual é summamente desigual á prisão de seis me- peculiares attribuições, e vamos de encontro cho
~s: por isso para não apparecer na lei tamanha car as attribuições do governo 't ..• Xão cerlamente.
ditrerença .offereço para ir á mesa uma emenda do Logo, se essa imperiosa lei da necessidade não
theor seguInte: urge, e nos não cobre, mal obraremos. e com abuso

« Em lugar de--ou desterro para fóra da comar- de P?der, e~ avançarmos. o primeiro passo ao co
ca-se emende-ou desterro para fóra da provincia. nhecIm~nto ae u~ n~goc!o que nos nao pertence.
14 de Outubro.-Toledo Rendon. »-Foi apoiada. Voto pOIS contra a mdlcaçao.

O SR. P.lULA MELLO orrereceu igualmente outra lul$'ando-se discutida n urgencia, foi p~stll ã
emendll : votaçao, e approvada.

a: Nenhum cidadão brazileiro ainda sem culpa Fez-se, portanto 2& le.itura; mas. perg~ntando o
formada serã conduzido li prisão, ou nella conser- Sr. preslden~e se era obJecto de delJberaçao: Yen
vlldo estando já l:'reso, uma vez que preste fiança ceu-se que nso.
idonea perante o Juiz da prisão; salvo DOS crimes O SR. PAULA MELLO :-Parer.e-me que não está em
a que esteja imposta pena de morte natural ou ci- regra este modo de propôr as indicacües. Quando
...il; e nos crimes a que as leis não imponhão pena se discutia o regimento, no capitulo das propostas
maior que seis mezes de prisão, ou desterro para orroreci eu um additamento indicando o modo de
fóra da comarca, livrllr-se-ha solto: salvo nos ca- proceder quando ellas não tbm por objecto alguma
aos em que li. mesma prisão servir de pena correccio- lei; e sendo tomado em consideracão o dito addi
na1.- Paula e Sou.:a. J) - Foi dividida em tres lamento. resolveu-se que fosse remetlido á com
partes, e apoiada em todas tres. missã~ da redacção dC? regime~to par~ se formarem

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão' os ar~lgos que fa~ta'i"ao sobre IpdIcaçoes. Segundo
por dar a hora da leitura das indicacões. o additamento, Visto que esta approvado, é que

. . - deve regular-se a marcha destas indicacões; e eu
O SR. ANDRAD.~ ~A~flADO pedIO a pala'7a, e peço a V. Ex. que convide á commissão'para inse-

mandou á mesa a se",umte rir aquelIE:'s artigos no seu competente lugar. (*)
li: IXDICAÇÃO Assim o fez o Sr. presidente.

O SR. SOUZA. MELLO pedio a palavra para fazer
um requerimento, e o mündou á mesa concebido
nos termos seguintes:

a: Requeiro que as actas da camara da villa do
Penedo, em que a mesma pede pur artigos algumas

a urgencia, foi apoiada, e entrou em reformüs, teohão destino, indo a uma commíssão,
e que o mesmo se pratique com a da villa do Poxím
que a/íora apresento, afim de propôr a commissão
o que tôr util.-José de Souza Melro. II

Decidio-se que o Sr. secretario Calmon exami
nasse as ditas actas, e désse conta á assembléa do
seu conteúdo.

O SR. SECRETA.RIO CALMON, como membro da
commissão de redacção das leis, apresentou redi
gida segundo os ultimas vencimentos a lei dos go
vernos provisorios, apontando as correcções feitas
nos seus competentes rugares.

O SR. PRESIDENTE perguntou se as correcções
indicadas estavão conformes com as emendas ven
cidas. Decidio-se que sim.

O Su. SECRETARIO CAL!rroN :-Peco a V. Ex. para
concluir este negocio de todo, qúe consulte a as
sembléa se as leis se hão de nnmerar como se pra
ticava nas Côrtes de Lisboa; e tambem se a data
ceve ser a do dia da sancção, ou a daquellô em que

li: Proponho que se peção ao governo informa
ções sobre a fuga da corveta Liberal, e levanta
mento do bloqueio de l\fontevidéo.-Andro·da Afa
chado. »

Requerida
discussão.

'O SR. HE:-<R.IQUES DE REZENDE :-E' preciso sa
bermos uma cousa: veio essa corveta? Está ahi '?
PoiS se elia ainda não chegou, como póde o governo
informar sobre essa fuga, e levantamento de blo
queio? E' necessario que ella chegue; que () ,~om

mandante dê conta da sua commissão, e da sua
conducta, para então o governo poder dizer-nos
alguma cousa. Eu não creio que eUe possa infor
mar-nos sem isso: e é por esta razão que voto con
tra a urgencia.
. O SR. Al'iDRADA' MAcHAIlo: - A corveta não
constá que chegasse, porém vierão officios de l\Ion
tevidéo ; e se por elIes não puder o governo dar-nos
as informações que precisamos, diga isso mesmo, e
estou satisfeito.

O SR. FRANCA;~Aquestão induz uma prejudi
Cial que é nécessario discutir; e é esta: tem.a
~sembléa direito ,de, .interromper o c,urso d~ admI
nistração do poder executivo, mandando retIrar va
sos de guerra em, commis~ão? Não certamente.
Para que serve;ffil0l:was informaç.õ~ que se pre
tendem pedir? se não temos que deliberar sobre o
negocio, para que é querermos informar-nos delle?:•.
Tem-se dito que o commandante da corveta nao
cumpri0 eom os seus deveres, que vergonhosa-
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RESOLUÇOES DA ASSEjlBLÉA

PAR.\ lOSE lOAQUIXCARi!I"EIRO DE CAMPOS

PARA CAETA..~O PIl'iTO DE llURANDAMO!'iTE~EGRO ':

lllm, eExm. Sr.- A assembléa ~geral consti
tuinte e legislativa do Imperi9 ~o 'Brazil, .sen~o-lhe
p~resente o parecer .da ComIDISsaO de leglslaçao so
bre o omeio remeltidó péla repartiç?o dos 'nego-~

cios da:-jastiça na data de 30' de Agosto proximo'
passado, relativo aodestino que deve'dar-seaosll~e

sos que se achãonas cadeiasda-cidade da Bahia,
remettidos de Portugal para' cumprir degredos em
Africa e Azia: manda participar ,ào gov'erno'qml.
tem resolvido qu~ ~ntro do prazo de doas mezes;
que o mesmo goverIio,deve:marcar; ~ssão.QS ditos,
presos sahir para·fóra ~do'\únperio,]iscalisanuo,a,
p·Olicia a''1'erilicacão (la: sÍlâSahida; e'quando'succe
da que algunsnãõ tenliãOnieios~de-retifar~se, o go-'
vemo da 'província osfàça transportar 'para onde a
viagem fõr menos 'diSpendiosa, ~omtanto que seja

Illm. e Exm. Sr.- A assembléa gerai consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, manda
participar ao governo que precisa de esclarecimentos
sobre as ordens expedidas pela reparticão dos nego
cios do Imperio, em virtude das quaes farão' inclui~
da:; no balanco do thesouro publico, do mez de Julho
do presente ânno, as pàrcellas'seguintes: os paga
mentos dos creados e creadas da casa de El-1{eie
Rainha de.. Portugal : as despezas das reaes cavallie
rices: ~ da bibliolheca publica: e a diariadada ao
deputado de Angola ãs Côrtes de Portugal. O que
V: Ex. levará ao conhecimento de Sua Magestade
Imperial. '. ' ...'

Deus guarde aVo Ex. P~ço da ~sembléá, e.m
14 de. Outubro de 1823.-Joao Sevenanno MGCteZ
da COsta. .

se apresentou o projecto. Convém que ist~se de- O SR. CoSTA. .B.!.RROS apresentou um. ~requeri-
cida para eritar desde já novas questões. mento de D. Victorina Rosa Botelho, viuva do te-

'O SR. PREsm~"TE fez ambas as proposlaS; e nente José Con-c:tantino Lobo Botelho, pedindo me
resol,eu-se que nao se numeras~mas leis e que a tade do soldo que vencia seu marido.-l'oi remet.Li-
data fosse a da sanccão.· , do ás commissões de gue.-ra e fazenda.

O SR. W-Rv.uao ~ MELLO :-Falta ainda a lei O SR• .ARÁUJO VLL~A:-En tenho que offerecer
que manda conservar em observancia a lecislacão á consideração da assembléa uma indicacão sobre
que até agora nos regia, porque a tabella qOue dê.e os adiamentos dos pareceres de commissõês.
acompanhal-a não está nem na commissão da re- Logo que qualquer Sr. deputado pretende iallar
dacção, nem na especial que se creou para a formar sobre o parecer aprese~tado, .fica adiado; mas eu
e é precisa a remessa do que se venceu para se acho que só deverIa adiar-se, quando se conhecesse
apromptar. ' Ique as razões .de o contrari~~ tinhão alS'?-m funda-

o SR. SECRET.\RIO deu os esclarecimentos preci- mento; e por.ISSO me pare.cl.a que se OUVIssem. sem,:"
sos sobre o que acabava de dizer o nobre deputado; pre ~ssas razoes da 0PPOSIÇ<lO, porque podemõ ser
e, resolveu-se que a commissão especial a apresen- de tão pouca monta, que apesar dr.l1as se aPPI'?,e o
tc1Sse no dia se"'UÍDte. .. par~cer. . ..

o • ' Eis aquI o que me lembra para entar este lOcon-
O ~~o SR. SECRETARIO pedia ü palavra, e leu .enionte:

a se"'lunte
o <t Proponho que havendo quem falle contraalgual

« L"\D1CAÇÃO parecer de comlUissão, nüo se verifique o adia-
p mento, sem quo o Sr. deputado que pedir a pala-

I( _ roponho que se erija em .i1la a notavel po- \'r~ clponha as razões da sua opposição.-Araujo
vO:l~a~ de Nazarcth, e se lhe de titulo e timbre, da VIanna.»
maneml proposta {lara as villas do RcconcJ.\"o.- R' 'f d ',1
Calm.0Il. 1l-ltequerIda a urgencia, foi apoiada, e equenda a urgoncla. oi apoia a c "COClull ; mns
vencida. dada a hora ficou adiada.

O SR. FR.\l'iÇA: - Sr. presidente: Eu requeiro O SR. PRESIDE:oiTlt assignon po.ra a ordem do di:l
por ~c~ da_ordem que o illuslre deputado reduza a o projecto de constituição.
sua mdlCaÇ<lo '! proJccto de lei; ou então mande-se Le\'antou-se li sessão ás 2 horas da tardc.-Jliguel
a ~a commlSsão para a redigir. Não procedendo Calmon du Pin e Almeida, secretario.
Llsslm, estLlmos a gastar tempo inutilmente.

O SR.,PRESIDE:'iTE fez a proposta; e decidio-se
que deVia remetter-se á commissão de legislacão
que rcdigir<l outros semelhantes., •

Em .consequencia fez-se 2" leilura, e ficou assim
determmado.

Fez-se tambem a 2" leitura da indicacão' dó Sr.
Ândra?a Machado para se erigir em villâ ti ilha de
Itapanca; a qual tinha sido proposta na sessão de
740 corrente. '

Foi remeltida á mesma commissào para a reduzir
a projecto de lei. ,. .

.AI_gnns Srs. deputados requererão que as com
mlssoes encarregadas dos negocios de MonteviMo
apre~entassern sobro .elles o seu parecer com. ur
gencI~; e o Sr. preSIdente conVidou as mesmas
comnussões para assim o fazerem;

O SR. CALDAs:-Como, ha mais-de cinco mezes
qu~ está ínstallada aassernbléa, e nãotemcoIIlpa
recxdo o Sr. deputado Miguel Joaquim de Serqueira
pa~e-:me~ ,necéss~i6 que se chame o supplente,
pOlScon~em qu~ quanto antes se complete a re
presentaçao .na~lOnal; es~amos caI? o maior tra
baIhoentre 'tnaos; e é Justo OUVIr sobre'elleos
representantes das differentes' prorincias. A esse
fim offereço a seguinte

o; ~DlCAÇÃO

-«,P~ponho . que, visto não ~ter co~parecidoo
Sr~J}E1putado Miguel Jo~gui~ de Serqueira, se cha,..
me.'-o suppente para tomar assento.

I( Paço da assembléa, 14 de Outubro de 1823.-
C~làas./I:, _- .,: .

':Requeri~ a ~encia foi Íipoiada, e vencidà; e
fe~.ta a,2,~leItura, -Julgou~e objecto,de deliberação;
-,~:~dio:se ~ fossejlri.meiro á commissão de

poderes 'para dar ó seu parecer•.
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P..\IU o llESXO

Illm. e Exm. Sr. - A assemblea geral consti
tuinte e legislati'1"3 do Impcrio do Ura:il, appro
,ando o p;lrecer da commissão de guerra e marinha
sobro a representação que a camara da ,ill~ de
Porto Alt>gre da pro,incia do Rio Grande do ~orte
dirigiu a Sua Magestade Imperial, e foi rcmettida a
esta assembléa pela repartiçllo dos negocios da
guerra na data de 12 de Setembro proximo p~~~do,
em que pediu a creação de um batalhão de uullclas:
manda participar ao governo que não tem lugar a
crcação de noros corpos emquanto se não regular
filamente u numero de tropa, que devo har~r no
Imperio, elepto se óllguma indjspensavellH'cessldad~

assllu o exigir. O 'lua r. Ex. h~\'ará ao conhecimento
de Sua :lllIgcstado lm~erial.

Deus guarde a r. Ex. Paço da assem bica. em ~4
de Outubro de l~. - Jolio Set'crianllo .11aClel
da Costa.

PARA JOÃO VIEUU DE CUl V.lLHO

lllm. c ExlU. Sr.- A assembléa ficral consti
tuinte e legislativa do Impcrio do Brazll, approvan
do o parecer da commissão do guerra e marinha so
bre o requerimento de Manoel Madruga tle niUcn
court, em que se queixa de so lhe ter nel;ado a os
cusa quo pedira, e quo lhe do\'ia ser conferida pela
determinação do decreto de 13 do :llaio de 1808:
manda remettcr ao governo o referido requerimento,
para que participe a esl.l1 assembléa os motivos da
dcnega~ão da dita escusa. O que V. Ex. levará ao co
nheCIID(lOto de Sua 1\Ingestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa. em
14: de Outubro do 1823.-JoÜo Sererianno .11acicl
da Costa.

t',lRA. O M&S~O

rum. e Exm. Sr.- A a5sembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil manda par
ticipar ao governo que para instrucção da commis
são de guerra e marinha, que tem de dar o seu pa
recer sobre a legalidade dos vencimentos do actual
inspector .do arsenal do exercito. precisa que. lhe
sejão transmittidas informações sobre os refend~s
vencimentos, e os titulos por que lhe forão confen
dos•. O qu.e V. Ex. levará ao conhecimento de Sua
.Magestade Imperial.
. Deus guarde a V. Ex. Paço da assemblé~, em
14: de Outubro de 1823.-João Sevena'llno Jlt;lctel da
Casta.

P.ARA. lLL'iOEL u~o NOGt:EIR.\. DA. G.\lL\

lllm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-llie
presente o parecer das commissões reunidas de fa
zenda e instrucção publica sobre a representação do
irmão JOaquim Francisco do Linamento, qu~ pedia
uma consignação para supprimento das despezas do
seminario da "illa de Itú: manda participar ao go
'Verno que tem resol,ido que pela junta da fazenda
da provincia dp. S. Paulo seja soccorrido o dito se
minario annualmente com a quautia de trezenlos
mil réis, que devem sahir do cofre do subsidio littc
rario da n:fericL.1. provincia, a cujo fim autorisa o
goyerno para a e:lpedição das ordens necessarias.
O que V. Ex. le\-ará ao conhecimento de Sua ~ages
t:lde Imperi..l.

D~us guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
14 de Outubro de 1823. - JOIlO Stn'erianllo .11aciel
ela Costu.

Sessão em t .. de Outubro de 1823

PRESIOESCU DO SR. RlDEIRO DE AXOR.\O.\

Reunidos os Srs. deputados l:elas 10 horas ..~a
manhii, fez-se a chamada, o acharao-so presentes ,?,
faltando com causa os Srs. Pereira da Cuuha, ArauJo
Gondim, Carneiro, Andrada ('Silva, Alencar, Hocha,
Mari:mno d'Albuquerque, Furtado de Mendonça.
Camara, e Almeida e Albuquerque.

O SR. PRESlDE:\..E declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approyada.

O SR. SECRETARIO CAL:.IOX deu conta do.exame
que lhe fora encarre"'ado das representaçoe~ d~s
camaras das villas de 'PoxiIn e Pened? n~ proV1.n~la
das Alagoas; e disse que sendo o prlOclpal obJecto
da la a extincção de dirersos impostos, era de v~to
que se remettesse á commissão de f~zenda. as.s1m
como a 2n, por nella avultarem negoc~os eccle~la,:;
ticos, julgava que devia remetter-;S..e a comffilss~o

ecclosiastica ; e que est~s duas dél!lao as outras di
reccões que se jul"'assem necessarlas.-Hesolveu-se
que fossem ás co~missõe.sindicadas.

()' SR. lILm mandou á mesa uma peti<;ão dos pre
sos da cadeia desta Côrte, queixando:-se .do alraza
mento de seus livramentos, e att~lbuI?do-o ~os
escrivães e ministros. - Foi remeLLlda.a COmIJll~-

FARA o m:sMO sáo de justiça. .. .. .
. Passou-se á ordem do dia, e entrou em discus~ao

Illm. e Exm. Sr. ---: A assembléa .geral consti- '0 Art. 10 do projecto de constituiçãO; que ficadra
tuinte e legislativa do lmperio do Brazil, aPilro- adiado na sessão antecedente com as em~das os
vando o parecer da commissão de gue':I'a ~ mannha Srs. Vergueiro, Araujo Lima, França,. Hendon, e
sobre a represe.ntação do.govern~ pr~V1Sono da pro- Paula e Mello.
vincia do' Ceara, que pedlO a eXllDcçao de u.m b~ta- (FaUárão os 8rs. Andrada Machado, Montes,:!ma,
lhão creatiopelo gov~rnador das ll!mas :mtermo Araujo Lima, Brant Pontes e. Gal,ão. mas nao se
-d'aquella provincia, cUJa. represe~~çao fOI rem~t- entendeu o tachiarapho VictorJDo.) . .
tida a esta assembléa pela repartlçao dos negoCIOS ~ li em
.da guerra. na data de. 13 dé Setembro: manda par- O SR. FRANçi::-,Eu n~o descubro nen uxn to~
ticipar ao governo que, pertencendo-lhe o conhe- báraço ~m se adml1tlr a J?lD!la ~enda, ,antes~ o
cimento deste negocio, deve quanto antes dar ~s persuadIdo. que elIa VaI Slmphficar d ~ntedmaoda.l'

d h meio, ou formula de serem. os réos relaxa os. providencias que julgar adequa as, sem que aja 25

para róra do territorio do Brazil_ O que Y. Ex.leyará - necessidade de lei para annullar aquell.."l. creacão, de
ao conhecimento de Sua Ma~tade Imperial. puro arlJitrio do referido go,ernador das armas. O

Deus guarde a V. Ex. 1"aço da assembIéa, em que V. ü. levará ao conhecimento de Sua Mages
·14 de Out.ubro de IS23•.-::-João Secerianno Jiaciel tade Imperial.
da Costa. Deus guarde a V. Ex. Paço da assembIêa, em

H de Outubro de 1823. - João Secerianno Jfaciel
da Costa.
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cc Proponho. que depois.da palavra ()rdem.se.fl~
cresceD.Lem as de a.utoridaGe competente s~ppt'i

miildo-se as.quese segl1em a~ê;ccCusação-isií)-ou
resoluçãp da sala etc.-O deputl1-do, Mo,.tem~.:o-
Foi apoiàda_. " ' ..
~-O SI\.· <:AR:VAUiO .li: -MELLO~ Sr.presideute. de
p~is.de teremos~ a.Uloz:es. do ~1'0~~ d~,con
S\ltUlÇão .. estabeiecllio 'os direitos mdivtduaes de
In.aior importancia., ::que con:lpetem aos cid~ão.s

~risões ~mmedi3.tamente que !t~u~erem fiadores,Iao juiz e ~U() dever d.est.i!. ' .endo a fian~, chamar
quec.-auclonem a sua estada em JUIZo.. o seu escnvão. ~adK 'lavrar o termo e soltoll' o

O direil~ MS fianÇ!.S às pesso::s &s ~os e%? cer- homem para li\".nt.Me {)O,llO. Pelo contrario. apoiei
tos~sos Dac é estrnnbo entre nos, se Q,IO mUl,t.o co- .a ~enda do Sr. V~U'O, ~a .-que lambem ad
nhect,do.e_corrente: nem nós fuE'~oS dellearLigo dI! m:luss.e a fiança o JUIz da execu~.ào, porqu~ este
CQnsutUlçaO po: outrn C3.US3)~enJ.o p:lr.l. convertl--r c.aso naO se deduz bem das pala\'ras do texto. Mui
em nat.u~ de justiça e..-se mesmo direito que a.~ tas vezes o réo está' ':lQ'!e~ 13 tilorador em ditre
llgOr.l tinhamos como materia de graça, Logo para rente distric~ então é precbo :p~tor.i.a..e 'o reo
Jll:rfeito comJ!len;t!f~lto do arliS? d~c\are-se que o vai se~preso longe do jlliz da cmlpa; por isso para
JUIZ da culpa c o JUIZ da conc~~aO da fiança, $ilh'os se verwcar a regra g«.al deste .artigo convém que
os recursos para as autoridades legitim:ls do poder tumoom o juiz da execução admittll.n fianca.. pór
judiciario que lhe são superiores. isso mesmo que no precatorio devia ir-dec1itrada li

O utigo. segundo se acha rt.'digido1 diz quetle- culpa.. Eu, S"r. presidente, assim \) ~nlend.o.
nb~m br:azil<:ir:o aind3. com culpa formada será c0l.l: Julgoll-~ l1materia discutida o o Sr. presidente
dU:ldoa pr\Sao.ou nefu conser~ado. est.:l.ndo P propoz;:;
,preso, Ilrna \"eZ quo preste fiança idonea nos casos 1 o ...
em que a lei admitto a fiança: mas nào diz a for- • l?e a -assemb~l\ 8?pron'1l. tal (IUal a 1 parte
,nula, nem :.\ :.\utoridado que lhe ha dI) fazer bom, e d~l arllgo até á pal3.~rtl fiança.- ~eneeu-se que
etrecli\'o o gaso desse direito. SI 1'0. •

Bem. depende 1:;'30 pois do arbitrio do legislador,' 2: Se llusll'a a emenda d~ Sr, Franç:\.-Nlío
quehouverdefa~erumalei~ulamentar;enàop6dopa~s~uS'~ v S V . T
este estabclcc 'r a11i ama formula de [)re~ta"àl) de .' ,passa a a do r. llrgnelro. - 11mbem

". , " ~" nao pa!'sou.
fiança. que cquI\'alha no enfadonho elrcUltO. ~omque 4 " ~ p!SS3\'a a do Sr Pal1la M"lIo -Julgou-'
até. agora so tem a mesm

a
3 ~ança concedIdo pela prei"udieada. .". se

m~ do d~~embar~<? do p ~a. J?údo eert!1me,nto: c 5.0 Se ti assombltÕ.:l llpprova\'3 a 2- p.lrto do ar
-f\~tao que >aI ~e utlhdnde no artIgo constltuclonlll? tigo -ApproNll-so ficando por 15:>0 rrejudicadlls
Nada, Oll quasl nada certamente. • d d S 1 U \ .• \"

Seahores,.enlcndamo-nos: protendc-so que a con- as omo~ IIS o, ~. I,~nuou e ,r<l~Jo Ima.
sliluição diga que l' finnt:a dos reos em O~ casos gue a Segulu-so o ar&. 11 do Lhoor segumte:
lei a penllittir é Um nela nccossario do poder Judi- Cl Art. n. Nenhum brazileiro será prC$G., Ael-
ciario; Ou por outra que o juiz da eulpa de um réo copção de l1agr.tl1to delicIo, senilo em virtude do or
pronunciado a prisão lh'a deve necessarIamente rola- dom do juiz, QU resoluçlo da sala dos depulados,
xar, logo que o mosmo reo apresente perante elle DO caso em que lhe compete uocrelllr Ilaccusllçào.
fllldor idoneo. que lhe devem ser mostradas no momento da pri-

Seja qUlll !ór (\ lei que de fatu.ro se bnjn do fazer sito: excep~ua-se o que de~er!Uinão as ordenançlls
sobre este objecto., deve ser concebida em sentido u1ilia.:u-es respeito <l disciplina e recrulamento do
restricto 4. esta base con:>ti~u('ionll.l. 50 dciUIOOs exercito. l)

...bertns na constit~ição para.~s leis re.gulam8nla.r~ O Sn. MOnESt:5t.\. :-Estoartigo preeisa ser rt'
s~rão tat.:ltns as mterpret4çoes. que do texto DaO formado na parte em quo diz 6cmio c ,~ tlirluàe de
.fique maIs :luo a casca cst.erll sem nElnhum sueco da ordem do jui:: ou resolução da SIJ I dos depu.
lioerd:t.de c~\'il que naUa, queremos estabelecer. Isto la.dos. No art. 43 é que se estabelece q te a nssem
pelo que -eerten_ce á. mmhaem.e~da : ,quanto li do bléa geral ha de constar de duas sala~; sala de depu
Sr. Ve.r~uelrv nao a. I?osso adtnlttlr. \"Isto como. e.m tados ~ sala de senadores: e como eS:;J artigo ainda
regra nllO podem ,osJulzes deprecados para a pnsilo não passou, não se póde deliberar sobre esta parte
~onnecer dos motivo..> porque se elIa decre~otl ; e por do que está a d,iseutir-se, sem pri:neiro s.e decidir
ISSO nem menos dehberar sobre a concessilo, .ou de- :lquelle. Eu creJo p:>rém que 50 pôde lnUl bem re
negnt.ão da fiança.. mediarcste inconvenien-te elteraooo-se a dOlllrina

.() SR. AàOI1CHE REl'iPON: - Sr. presidente:.este do q:ue se debate: ,eu ftào 'Vejo necessidade de fal~ar
artigo é muito claro, e .está hem eIar~do. até aqui aqUl em sala oo'de{)u,t.adoll;em se dize~o: em ~r
nos crimes a regra geral ~a, q!le todo_o ~OI.Dem tude.de ord~ tia JUl~ compete':te, esta, ~ntendl(w
pronunciado A prisão e hTI'amcnto,nao tirando qUO'6,Q magistrado ou a. autorldi2.de legltuni1par.1
carta de seguro, devia,serpreso~ e em certoseasos aql1e~ aeto. semqlle seja ~ecessll.tio declarar ex
e:tceptuad~s.era solto com fiança, a qual sómeI}te pressamente que ess~ autofldade póde ser a sala
era eonce4lda:'pelo 'd~semba'rgo' d~Paço.· dos deputados; Gil então S,e.4 3ss~bléaquepque se

Agora: pot' este at'~lgo a. e:reepçao fica rendo re- conservem es~spalavras. fiqw.adlado o artigo para
gragei"aldrorqt!e em regraneniium 'cidadão p6~e ir qua~do se tratar do oU,tro. Isto me parec,e tão ,claro
á prisãO. ouue!faser conservado dando fiança. ldo- que Jul~~ ~esnecessarlOaccresc~ntar maIS co usa al
nca. Esta é a regra geral, como disse; e só se exce- guma e llmlto-me a mandar a m'lnha emenda que eu
ptu~ '$ 'Casos ·graves mareados '!la lei' e em os concebi -nestes .termos :
qiIaes .se lflão'.@Ive ,a<lmittir t il~.· Aqui ·houve « Ell!El'(DA.
tlma~aa lJ8Ta se declarai",' que,ess8. fiança«eve
ser-dada~ra.~ O-;jUbí'-da. calpa;eu 11. nâQ appiei,
e .tivarazão_para ~sso:. p0rlJue co~o_n~te artIgo 'Se
diz '--tJUC 'ftaOseT4 'coaduZ1do ,4.p~o .c:fGsrlO fiança
e-esfa pane do artigo não t~eD1rltdo 81'Jl duS'ida,
fica sendo evidente ~ae .a;fiança =dO.V8 ser'admiüida
pak1 ~:A~:c.,u1pa e não1?e~~~mbar~ do..paço.
. :Passa. ().,~uu:'a ordem de prlsao.,o .oWC1al.a. apre
$à'• .áõ:~'T"nl'aolevar á.ca(!&;. éi\e diz aa'{)fi\
cW ~CSX"caSa<dó' . .. . lenho-lladôr-:' vão_'_"~_,._,-., _ 1UlZ,.que.. ... . :
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brazile~ a.ssen~ârãQ· em. .par CQnlQ primeiro a. « Ordem do juiz Ou de qualquer outra autoridade
~liberdade pessoal-. mas logo no fim do art. 7° c~mpetcnte:-sllpprimidas as palavras-ou resolu
~e os estabeleceu em ger~. Qeclarárão gt4e elle$ çao dts salas. 11

•t1~O G$ e:eplicaçõe:s (I tJtodifi~useguintes. ~ segunda p~rte contém uma excepção. que ê re-
~n.tre elIas se pl.Lierdc. nO$ arts. &, 90 e l()<> as ianva aoexer~l~ e mui bp.m se dis~.-exceptua-se

que por força dQ ~m ;n..ral da sociedade deve SQl- ? que .de.termmao as ordenanças nuhl.ares respeito
mE' a -libci'dade pessoal- e3tabelecida em these a ~iSC1pbna e. recrutamento do exerclto.-A disci
no m. 1°. phna .do ex.er::1to é e deve ser mui rigid.:1. Est:i tudo

Seguiào-se as declarações estabelecidas no art. 11 que diZ respClto á eBa acautelado nas ordenancas e
ora em questãG~ e na verdade, mui justo era que l~is militares. Tt'dos.os prt?cessos começào pehi pri
tivessem lugar as doutrinas nelle propostas, pois sao do réo, se este nao esta seguro, como é permit
que sendo eonvenien\e que () réo que commetLeu tido por alnrás modernos. Do"e-se guardar o que
qualquer delicto, seja preso para um dia soifrer 3. II este respeito está estabelcchlo.
pena imposta pela lei, niio o deTe ser sem a prova Dado que os militares sejilo cidadãos e mui distin
legal, que no prOC\'sso criminal esteja decidida bas- CIOS, pGrque defendenl a patria c llrriscão suas vidas
\ante para a informação do d~liet.o. para segurar o imperia das leis, t~m corntudo obri-

No primeiro caso deste pnragrapho a prova existe gações mnis fortes, quo por forra limilão mais os
porque é apprehondido no acto mesmo de commol- seus direilos, c é uecessario que 'algumas cspecinli
f.er o crime, e no segundo deve l.lpresentar-so ao ci- dades se verifiquem afim do conseguir-se exncla o
dadão por oscriplo o mandado do competente juiz. rigida disciplina, que é a segura ~nranlin destes

- Este mandado 011 ordem expressa de prisão ó li. coroas.
certeza de que contra a cidadão houvo l\rocesso in. Igualmente o quo é neces:ll1rio l}lira se consoguir
f(lrmatoria, no qual foi declarado r6Q, ou ó nrguido os recrUllllllentos, não pódl~ déixar do dar lujtllr li
de dt'lictos, pelos quaes a loi pormiue, que possa oxcepção estabelecida. Nós nilo u'mos ainda novas
ser p1'(lt;O sem culpa formada. como se explicou no o mai'! regulares I<'is de recrutamento:, ou CIl\lSCri
art. 9-. PÇÕl·S. A lei q'lo müst\l e que orn mui b{)l1 para Por-

Em todos eslei ('.#$0$ o cidadão soare mingoa da Lu~al, n:'o so tem ainda Ilpplícado ao Brnzil, o terá
liberdade pessoal. n\48 eUe deu ClIlLSa o o interesse dimculdlldcs nesta applicação peJa quantida.de e
publico de não fiellf impunido o delicto, oxigo e-sLa ditrercnça da povollção, e mesmo em hypnthcsc de
providencia saudave} da lei, que quer acautelar, mais ro~ular recrutamenlo, serão necessarins lI1gu
que se não olTentla II liberdade pessoal de qUlIlquer m~s prIsões fóra das regras das que so fazem por
cidadão. crimes.

A decisão de que ncnhllm~ prisão, ainda leRal, Guardemos~mtanto as excepções mafcadlls,qce
!6rn do caso de llllElranlc delicto, se faça som ordem são neces511ri:l5 á vista do exposlo. c tempo virá que
por escripto do JUIZ, ê uma garantia da liberdade por novas instituicões de recrulamento seja esta
pessoal, porque evita arbitrio$ e despotismos dos doulrina modillcadâ ou explicada.
Juizos e firma mnis a cnda cidndiio na posse dos di- O mesmo Sr. deputado mandou á mesa., sua
reitos pessoaas. Esta'providencill, que 50 acha nos emenda e foi apoiada.
codj~os erimioaos mAIS philosophicos e modernos, e O Sn. OXlNELL.\S :-Persundo-me que pnra o,'itllr
que e fundada nos evidentissimos i'rincipios expos- arbitrariedades precisa este artigo d'um addila
tos, é da nossa jurisprudeneia. mento: ou então fazer-se um novo artigo, porque

Ninguem deve ser preso seID ordem por eseripto acho necessario declarar-se na ordem da prisão o
do juiz. Quando 'lIguem é pronunciado em qucrelal motivo della e a lei em que se fundou o ministro
auto 011 devassa, expede-se um mandado, no qUll para li expedir; assim como tambel1l julgo eonve·
não só vai a ordem de prisão escripw, mas tllmbem niente que o reo saiba logo uma e outra cousa, por
os motivos. . quo mais facilmente conhecendo-as poderá tratar

Esta jurisprudencia, que éfilM. das ~lhas orde- de se restituir á liberdade. Eis aqui o que eu pro
nações, foi mui espoclflcadamente dedarada no al- ponho:
YDriÍ de 14 de Outubro de 1764, no qual determi- (l Declaro que li doutrin~ dt> artigo se faça o se·
nou-se, que os officiaes·de justiça, para se poderem gainle additamento: -Que a ordem de prisão dada
queixar tIas injuries ou resiste~ias Ceitas em neLo contra o réo contenha: l° á causa da sua prisãQ ;
de nlguma dilige!Will de p.risão, devem apresentar 2"'.~ lei em que é funda1ia essa prisão. Além disso
mandado ou ~rdem P?r eSCflpto. . _ que dessa ordem se dê co,pia ao réo no aeto d~ ~ua

·Quão llrovlCiente e ~sta <kltermUlaç.ao t Quantos prisão IJara melhor e maIs brevemente se facilitar
abusos e despotismos ,previne! o seu liv.ramento.-O denutado, O1-ncHas.».....,.Foi

E. m'ão caute1os.:s não torna os juizes, que se ·não . 'd •
'1~ • .- • 'fi a1l0la a.

alfout<ll'ã.o a ordenaI" prlsôes que ·n&o seJao )ustl - () SR. FERREIRA FRA'NCA:-(Nào se ouvio.)
eadas' e medidas pela cra'Veira aa iei 1 _ •

Tão evidentes razões' e fundamentos prov..o, o mesmo Sr.dqputado olIereceu a emenda se-
Sr. presidente, a iu~~ça des,ta dç,<;isãoe al>alan- guinte:
co-me a affirmar mUl afincadamente, que nenhum cc A' palavra ordem se accrescenlemoli1)Q~,g.
pre4ex:to uinM .~oso Jlóde oífus~u a clareza As excepcões rejeitem-se.-Jnton~·o F.erref.r.a 'fran
desta'ooutrin•• 'Masella sao ~ ~anclada de modo ça.l:-Fol apoiada Do la parte e rejcHadaa2".•
conveni~nte"porquev~a:IQS·quetrlli'se fallade or- OS". P'''L' .E .1U'~.~ ..... _ Sobre a la 'fIJlrte do
-dem do jui2: ()\H'esolução-da sala dos deputado.?, no """.. .J.u..-.....v r-
caso em q~ .lli~CGJDp&te decr~:r.a aeeusa.çao, e artigo nada ten~o ~ue •dizer, mas sobre a e~epção
~stas :palavr.asa~m:.dese· referIrem.. ao artIgo em -alguma cousa direI. 'Nesta2a par~e. ~cepluao-se ,as
que se tr:at.adaCompetencia~ll.sala, que ain~a ~ão determinacões das ordenanças mIlItares sobro diS
está.discutido,'pode;m ~edu:m-se a outras maIS Slm- cÍ;plina.() recrutamento do exercito. mas eu qneria
~es:e gemas, COtD'O~S 'd;l,segt;;inte .emenda: ' .isto com mais Clareza: parece-me que sabre estas
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ct Exceptuão-se dos lIrtigos antecedentes \) ~ue
deterOlinão as ordellnnÇlls militares respoito á diS
ciplina e recrutamento do exercito, IlS qUlles porém
dc\'t~m ser feitas segundo o espirito desta. consLitui
ção. (Sal\'ll a redncçI1o.)-Paula c JJello.»- Foi
apoiada.

O Sn. CARVALHO E MELLO:-O llluslre prcopi
nnnle quo mo precedou já de sob(\jo (\xplicou os
justos fundamontos, porquo julga"a necl'ss:lrio que
se puzcsso a pnlavra -moLi\'ad:l- II cu mesmo
quando fallei n priml,jrll \'l'Z subro oslo objccto, já
dolla me servi pelas mcsm.lll rlllUes. (I fim prima
rio deste accrCSCl'ntllmenlo dirige-50 a O\'itllr llrbi
trios o dcspoticas prisôcs.

So nós nuo trlltnss<,'mos de inno\'ar nbtlsos invcLo
rados, talvez nuo fossfO misler tratar expre~Sllmcntll
da pnlovrll -mol.ivlldll-; porque como lamlwm já
disse qunndo fallei dosln matcria de lei o do pratica
é. nos mandados ou ordens oxpedidas I!m resultatio
p3 culpn formadn, o cspociflcar-l!e li ordem de quem,
dor que culpn ou accusaçilo teve lugar a prisão de
ternunnda. Mas além de que convém muito que es
tabelecendo-se nova juril!prudeneia a esto respeito
se não omittisso tal dcclllrllçAo. afim de evitar-se
que para o futuro so não suppuzesse o entendesse
que se omittira de proposilo o por se julgar desnc
cessaria, CllSOS haverá em que, docrelnndc-so pt'isito
por qUlllquer outro motivo, cumpra põrem-se os
motivos; e não estando assim determinado se po
deria reputar dcsncccssaria a sobredita declaração.

Tendo já na primeira oCCllsião em que se discutiu
este artigo, faUado da excepção nelle contida, di
rei agora mais al~mll cousa, pois que neslll ns
sembléa se tem fello repare pela desigualdade que
se reputa introduzir nos cidadãos.

Quando á primeira vista se considera esta deci
são, parece que' não se contemplou o cidadão mi
litar com as mesmas prerogaLivas dos mais, ao mes
mo tempo que é elIe cidadão muito distincto por
ser empregado em uma das mais honrosas profis
sões do estado; em que por modicos soldos tem

. uma vida penosa e expõe-se ás privações e perigos
da guerrn e guarda e conserva a paz e tranquilli
dade internll.

Seria portanto absurdo quejámais se dicessse que
era conSiderado com menos preço o cidadão militar.
mas razões peculiares ha. para não poderem ser com

.prehendidas na regra geral acima exposta. Os il
lusl.res compiladores do projecto dividirão a materia
em duas pllrtes, isto é - disciplina e recrutamento.
- Pelo que toca. á primeira todos sabemos quanto

-é necessaria nos corpos militares a inteira e cega
subordinacão, se acaso quizessemos'introduzir mais
formalidades ào' que as que existem com o fim de
conservar garantias á liberdade individual iriamos
destruir inteiramente a subordinacão. base essen
cial- da conservacào dos corpos militares_ Assim que
esta é o!Tendida·. deve ser promptamente castigada
com as penas estabelecidas no regulamento militar.

mesmas ordenanças devia dizer-se mais alguma Se qualquer chefe de um regimento·não pudesse
cousa. Estas ort!enanças taes ~lles estão são ~ui~ prender os seus subalternos e inferiores -por al
b~baras e por 1SSO acho p~o <.lUa na constltl11- guma falta. que não ~e nem deve ser pumda que
~o se decl~ alguma garantia, 1Sto é. que elllls com algum tempo de pnsão, dar-se-hia cabo da Sll
h~o ~e_ser .f~ltas segundo o espirito da tr..;:''lla con- 1l0rdinação e da disciplina militar: ainda mesmo
StitUlçaO, abAs vamos approvar os seus exc..:~os, a quando é necessario formar-se a culpa. para proceder-
que ficão sujeitos tantos cidadãos brazileiros. se a conselho de guerra, -convém prende-los para

Guiado por estas idGas o!Tere~o a minha evitar ns deserções, para que são tão propensos os
soldados, ainda não Lendo commetLido delictos pelos
qunesm~ã.o castigos. Talvez quando se fizer novo
codigo militar se combinem estas razões de se
gurança e subordin~o com a conservação das ga
rnntias e prerogativas sociaes.

Verdade é que parece favorecer-se o despotismo
dos superiores, concedendo-se a ampla faculdade de
pl-isucs dos miliw-es ; por este motivo pois seesla
belecerão no novo codigo militllr que se formou em
Portugal, c que se não chegou II promulgar pelos
lIconteciment.os que sobreviorão, mui adequaulls
providtmcias, afim de que o mais leve delicto fosse
punido com penas certas c prollorcionndas afastan
dO-50 toLalllltJoto todo o arbltrio o despotismo.
Nesto codigo, de quo cu ti\'C a honra do ser no
mendo censor, o do aprescnl.Ar o meu parccer sobro
toda. as liUOH docisões, vi com multa satisfação
clllssificadoH todos os dolidos, promulgadas todas
as ponas proporcionadas, reguladas as formas do
proctJlllio. u rOb'6il.lldllS ~los motivos acima reforidos
ali cartas de lwguro, deiXllnuo-se porém nos om
cines o meio do 50 de!endcrl'm nos cri mos de menos
Kru\'idlldo debaixo da sua pnlnvl'll do honra, origem
fertil dos actos heroicos que costumão praticar os
militares, o o maior fiador âo não abandonar os seus
postos.

So cst.c couigo existisse Linhamos ató remcdia1los
todos os malt"s quo poderião II este respeito resultar.
porém elle não chcf{oU a prúlIlulgar-sl', e uma copia
quo aqui tinha ficado nll .socrotaria de eSLado com
pelente, foi para Portugal com todos <1S mais pa
peis. Um dia virá, Sr. presidonte, quo um no\'o co
digo penal militar, formado segundo IlS luzes do
seculo, acautelerá e provenirá todos estes confiictos
dos direitos do homem em ~eral, o do cidadão mi
litar. Pelo que toca á segunda parte. isto é o recru
lamento, já nll primeirll oCCllsião em que fallei desta
materia, disse o que convmha a tal respeito, e sú
mente accrescentarei que não podem deixar de hll\"er
prisões aos refractarios do recrutamento e con-
st:1'ipções. '.

E com etr~ito desde que cada um foi \"otado ao
serviço militar, desatend1dos os mOLh-os de isenção
se os Linha e os apresentou, se acaso se .retira ou se
recusa por qualquer maneira é um refractario li de
feza da patria,á obrigação que cont~ahio pelo juslO
e legal recrutamento, e deve por 1SS0 ser preso e
conduzido forçadamente para o corpo para que é
destinado. E' esta decisão fundada emjusliça, e abra
çada pelas nações. em que esta materia tem sido
mais legalmente tra~'lda e discutida. ' .

O SR. ASD~A MAC~U>O: - (Não se ouvio ).
O SR. HENRlQUES DE REZElIiDE: - A clausula

em ilJgrante delicto-émui.restricta. e traz muilos
embaracosna pratica, um homem que acabasse de
commetier um delieto o mais atróz não tinha mais do
quedar uma carreira. dar um -passeio, e dahi a pouoo
voltar a· zombar daquelles cuja "presença orrendera
como seu ·delicto. vinha mesmo insultar impune
mente os ultimos arrancos do infeliz, que elle havia
assassinado, uma povoação inteira estaria'.vendo o



SESSÃO EM 15 DE OUTUBRO DE 1823 101

clausula da emenda do

26

tado pretendeu destruir a minha emenda, e não a
de~~uio, ~z lJue a minha addiçà.o dá asa a
prIsoes arbItrarIas, mas reprovado o meu addita
menta, nào se remedêa esse mal, porque era preciso
que o nobre deputado destruisse o que dispõe este
mesmo artigo, que diz que niDguem de\'erá ser
preso róra de flagrante deliclo sem ordem do juiz
competente, logo fóra de flagrante delicto o juiz
póde dar quantas ordens quizl'r, e oi-los ahi com as
mãos soltas para commetler essas arbitrariedades.
Demais, o meu additamento é a favor do pOYO, e
nào do juiz. .

Lembremo-nos, senhores, que o Braúl não está
em circumstaneias de sotIrer na pratica esta dispo
sição, ha lugares remolOS. o mesmo pO\'oações, que
não tem juiz nem autoridade alguma, ora suppo
nhamos quo se acaba aUi de commeller um homici
dio, cemo o réo não póde ser preso, porque só o po
deria ser no ncto de estar commettendo o delido,
est.lÍ. entretanto alTronlando e insultando com sua
presença os pais. parentes. o amigos do assassintlllo
Impunemente. Voto pois pelo meu additamcnlo.

O SR. VERGUElRO: - Aprzar do que disse o nobro
preopinante sustentando o seu additamonto, não
posso approya-lo. Creio quo so o artigo t'stü ,'scuro
do modo que se acha rodigido, mais escuro f1e<1 com
o addilamento, em guo ns palavras flagrante delicto
se aaescentn ou tmmediatamente a eUe. I'or esta
expressão flagrante delicto nào se entendI' só o aeto
de eommetter o crime, tambem se considera preso
em flagrante o que o é em eonsequencia de perse
guição seguida e nÍlo interrompida, houl'e qUl.'m
quiz prender o réo, este fugia, e correu-se alraz

, « Proponho que se aeerescente ~ claus~la - em delle, se é apanhado é preso como no aelo de com-
flagrante delicto- a clausula - ou I1nmedtatamente metter o delicto, logo a emenda não vem aeelarar
a eUe. nada, e póde dar motivo a abusos.

li Supprima-se a ultima parte do nr~i~o relativa á Quanto ao augmento da ~nlavra motit:ada para
excepçilo que se faz das ordenanças milItares, e re- se accrescentar á ordem do jUt=, eu approvo porque
crutamento do exereito.-Henriques de Rezende ll.- quando qualquer cidadão é preso deve ~aber a razao,.
Foi apoiada a 1- parte, e não se propoz a 2& por e igualmente me parece melhor que se diga, como
se. julgar prejudicada pela rejeição da do Sr. Fer- lembrou o Sr. Montesuma, ordem d'autoridadecem
feira França. petente do que - ordem do juiz ou resolução da

sala dos dequtados ; - porque em se dizendo ordem
O SR. MONTESVMA: - Eu não approvo a emenda d'autoridade competente, está dito tudo. (Apoiado l.

40 Sr. Henriquesde Rezende, sei que o illustre ~e- Se a sala dos deputados se erigir em JUIz é autorl
pulado tevE' em vi!lta o e'1tar que o. réo se evadisse dade comJletente, portanto voto que se diga ordem
ao castigo, com um passeIO ou carreira lI,ue des~e, e motivada d'autoridade competente. _ Agora pelo
por isso quer que se ~ccr~scente ~ tmmed'f1'ta- !lue pertence á excepção relativa ás oropnancas mi
mente ao delicto, mas Isto :Sr. preSidente, vai dar htares, parece-meque é indispensav('l conserVar-se,
azo ás autoridades para fazerem I?risões i) seu ~odo, eu entendo que ella não diz respeito a crimes, roas
dizendo ~ue as fizerão logo depOIS de ~ommettIdo o sómente á disciplina, e esta deve regular-se pelas
delicto. Em: tal caso anLes. q:uerereI. que escape suas regras particulares, toda~ia a declaração do ~r.
algum crimmoso do que faCllilar arbltros de m~- PaulaMello, como tem por obJecto o apontar o prm
gistrados, com esta porta aberla para prender CI- cipio que os legisladores devem seguir, não me
dadãossem culpa formada, de modo Il;e?hum ap- opponho, mas tambem não a julgo indispensavel
provarei que se dimiuua a responsabIlidade das pOIS pouco ou nada avançamos e1X!pre~ando-a, ~s
autoridades. legisladores bem sabem que têm obngaçao de segUIr

Agora quanto á do Sr. Pa~~ e ~eUo, ac~o q:xe o espirito da constituição.
tem todo o lugar; o cidadão mIlitar e tanto cldad~o
como qualquer outro, e por isso nào de!e em legl5- Juigou-se discutida a materia, e o Sr. presi.d~nte
lação ser considerado com menos atten~o, ?em nós propoz se o artigo ~as.."I1va tal qual estava redIgIdo.
por inditIerença deixarmos que esses cldadaos COQ- - Venceu-se que nao.
tinuem a ser regidos por ~eis de ferro. Portanto Passou então a propOr por partes a doutrina delle
conserve-se a disciplina miMar, mas sustentem-s& com as emendas que a elIes se referião, na f6rma
ao mesmo tempo SdUS direitos, quan~ fÔ! compa- seguinte:
tivel com o -desempenho de suas obng~oes,e por 1.0 Se a asssmbléa approvava a. excepcã? .de
isso voto pela

d
etnendasedo Sr. Paula e eU~~ para ílagrante delicto mencionada DO artlgo.-Fol ap-

que essas l?r 7l!anças regulem pelo espmto da provada.
nossa constltUlçaO. .
: O SR. HENil.1QUES DE REzENDE: -O nobre depu- i 2.° Se passava a

que havia a poucos instantes commettido o delicto,
ã não o poderia prender, porque a clausula - fla
grante delicto - quer dizer - emquanto se estã
commettendo o delieto - e logo que eUe acabou de
commetter o delieto, não póde mais ser preso.
. Proponho portanto q'.:.c á referida clausula se
accrescente este additamento - eu immedia tamen
te a eUe. Proponho tambem se supprima a ultima
-parte do artigo, que exceptua o que dispõe as or
âenanças militares sobre a disciplinas e rccrutá
mento do exercito. Muita gento Doa, tem sido de
opinião, que desde que as nações entrárão a ter
em pé tropas regulares e disciplinadas, ellas farão
escravi!'!ldas, porq~c em ve~adecorporações cre!ldas
e que Vivem debmxo de le1s tào duras, e despotlcas.
como são os regulamentos militares, que interesse
-pódem ter de que os outros cidadàos gozem de le
gislação mais doeo e facH?

Esse bem nào chega para os soldados. alIes pois
nào têm interesse em quo eUe exista. Mesmo 1>elo
que disse um nobra deputado que se farão para elles
leis no espirito desla constituiçllo, é que so ~eve
supprimir esla ultima parte: porquo o que sigmfica
esta exce~ão? quer dizer - os militares devem con·
tinuar a ser governados por essas leis duras, e des
poticas do seu regulamento, c-passando isto corn.o
arti~ da constituição, jAmaIS as legislaturas ordI
narlas poderáõ alterar essas leis ordenadas por um
artigo constitucional, o qual segundo este projecto

l não se altera senão em uma convenção convocada
~ad hoc. Eis aqui porque otIereço a seguinte,.

tt Em:NDA
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Sr. Henriques de Rezende, que dizou ,'mmediata-i ,O mesmo Sr. deputado leu. por parte da com-
te ao delicto.- Não passou. . rmssão de instruccão publica, o seguinte :
. 3." Se a prisão devia ser feita em virtude de .' •
ordem motivada, segundo a emenda, doSr. Ferreira «PARECE1\.
Franca.- Venceu-se que sim. .

4...• Se a ordem devia ser do juiz 00 sala dos
deputados. nos termos do artigo; ou se devia ser
de autoridade competente, na conformidade da
emenda do Sr. Montesuma.- Decidio-se que fosse
segundo a emenda. .

5.° Se a mesma ordem devia ser mostrada no
aCLo da prisão. conforme a letrado artigo.-Ven·
ceu-se que sim. •
. 6." Se passavll li excep~.o escripta no mes~o
artigo sobre o que determlO8.0 as ordenanças mih
tares.- Venceu-se que sim.

l)assou·se IÍ leitura dos pareceres.
O SR. P1NHEIRO DE OLln:nu, como relator da

commissllo l'cclesiastica, leu o 6cguinte

ct I'AI\ECER

« A commissão de instrac~ão publica é de pa
recer que se mande imprimIr o esboco otrereCldo
pelo Sr. Andrada e Silva para a organisação e re
gimem das universidades do Brazil. Paço da as
sembléa,13 de Outubro de 1823. - Belchior Pi
nheiro de Oliveira.--CcMido José de Araujo Vian
na.-Antonio Gonçalves Gomiàe. li-Foi approvado.

O SR. ARAUJO VlA.NIU, COmo relator da com
missão~ redacção do Diano leu tambem o seguinte

(t PA.RECER.
tt Francisco de Assis dos Santos, allega que ser

vira de porteiro da aula de tachigraphia por con
venção entre e11e, e Isidoro da Costa e Oliveira,
omcial da secretaria de estado dos negocias es
trangeiros, encarregado de dirigir a mesma aula:
que nessa qualidade ven~ra o salario, e fizera as

d d despezas constantes da relação que apresenta, das
li A commi~silO ccc1csiIl8tir<'l tendo o ar o seu quaes não fôra inteiramente pago. Recorre á 4S-

plll'í.'Cer sobre n indicllç1l.o do Sr. Relendo Coslll, sembléa para ser satisfeito. A commissão da re
quo l.l~m por objecto reformar a quota das conho- daeção do Diario não "ê neste nel;tocio outra
cl'nc;.all, c mais direitoll pllr?chlaCll DO bi!lpa~o ~c Ma- COUIJ4 mais do que uma obrigação particular, para
rianna, expõe quo como o ,Ilustre autor da mdlclfllO cumprimento da quol, se o supplicante 50 julga
declara \.crom·lto expedidojd em dUYllrentos l'pOC 111· com direito, tem plll.en\.cs os remodios da. lei; por

.lIOS govcrrJadorc, o capitilOS genrrllcs doqueUa proa isso ó de parecer, que niío compete á Ilssembléll Q
vindA, ordens régias n semelhante llllllumptOt e h' to d Ih L t' P da
consta quo t'm virtude dollol! se procodera A arDi- eoo cClmon e some an e ma ena. axo as-

sembléa, 15 de Outubro do 1823. - Candado José
tramento de tlJ08 direitos p!lrece convir quo so exi- de Araujo Vianna.-João Anwnio Rodrigues de
jCto do governo aquol1as ordens o a.rbitramentos Carvalho. _ Antonio Gonçalves Gomide. I) _ Foi
para ú vista dollol! molhor fazer o SOU juizo li com- lIpprovado. _
missno, c daro seu parecer. G d

« Paço. da AssemlJll'a, 13 do Outubro d(~ 1823. O SR. NOGUEIRA DA. -AMA, por parto 11 com-
- Bispo Capellão Mór.- Antonio da Ror/Ia Franco. missilo do fazenda, leu os tr05 pnreceres seguintes:
- Belchior Pinheiro de Oliveira 11. I'IUWtIRO

O Sn. DIAS: - Peço n pnl"avrll para f!lUar contra Cl A commissllo de fazondn tendo em vista tanto
este parecer. o rcguorimroto de D. Henriqueta En:lilia MOl'~ira

O SR. FRANÇA: - Por bem da ordem, Sr. presl· de I' igueirodo, o D. Manoela Adellllde MoreIra,
dente, contra o que diz a commissão não ha quo filhas do faUoddo conselheiro, Manoel Moreira de
falIar, alIa faz sómonl.e um rçquerimonto, em que Figueiredo. em que pedião os meios ordenados,
p edé as informações quo preCIsa paTD dar o seu pa- com quo lÔrll aposentado o referido seu pai em re
recer, o estas não lhe podem ser negadas. muneração dos prolongados e relevantes sE:lrvicos

O SR. DIAs: - Pois ou posso mostrar que a ma- por oUe prestados nos empregos de secretario ao
teria é tão conhecida e de tal escandalo, que é es- putado da junta do commercio, secretArio e depu-

é tado da oxunclA mesa da inspecção, e de desem-
eusado pedir informações ao governo, o que p~e- bargador aggravista da casa da supplicação desta
ciso é remediar já este mal, .sobre que tem haVIdo CÕrl.e, como a consulta da mencionada junta de 17
infinitos requerimentos e queixas de povos. / de Julho de 1822 sobre o mesmo objecto; tomando
. O SR. ANDRADA. MACRADo:-Sr. presidente: Seja outro sim em madura cons.ideração, não .só a {lra
o caso como !ôr, o certo é que seria causa muito tica constantemente 5egmda em casos ldentlcos
nova pedir uma commissão os documentos que pelo desembargo do paço, mas tambem o quanto
julga precisos para poder dar com exacção o seu convém ser escrupuloso economo d:as rendas na
parecer, e negarem-se-lhe. Se os povos !êm ~f- cionaes em todo o tempo, e particularmente no
srido não é cer.amente a demora de mlUS qUlOze estado actual ; é de par.::cer, que se conceda ás sl;lP
lu vi~te dias que os ha de matar; o que devemos plicantes e a seu irmão o tenente coronel Emllio
oempre evitar é a precipitação. , Manoel Moreira, li pensão annual de quatro cen~s'

O SR. 'PaESmENTE: - Eu creio que D.ão tem. mil reis para ser repartida 'por todos !res, exclwn
do-se a clausula de sobreVlvencia de uns a outross

-lugar esta discussão, porque nem era precIso aqtU e esta como plena remuneração ~cuniaria de todo,
vir tal parecer ou requ~rimento.; qualquer com- os 5er>iços do finado seu pai. Paço da assembléa
missão que precisa den~ para Informar pede-as, 15 de Outubro do 1823. -José Ar6uche de Toledo
e pelo secretario da assembléa se exigem da repar- Renàon.~Barão de Santo Amaro.-José de Re
lição competent9.· .:ende Costa.-M 'Mel JacintJw No{J'lJ.eiro da Gama.

Algans Srs. deputados pedirão que se votasse ;.6 -Pedro de Araujo Lima. » .
.,ropondo o Sr. pre~dente s~a assembléa lJl:lena O SR. MOnESU!!A: _ Eu requeiro o adiamento.-gue se pedissem as lnformaçoes com urgencla.-
Deeidio-se que sim. .. porque tenho que dizer, não que eu entre na ana-
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lyse do merecimento dos serncos; não dundo delles;
mas quero considerar o estado das nossas finanças,
e comparar uma cousa com outra. Nós estamos
sempre a confessar que não temos dinheiro nem
para as despezás necessarias; e portanto li. conces
são de tencas deve ÍllZer-se com mão parca o mais
que fôr poSsive!.

O SR.. P1u:smEN'I'E declarou adiado o parecer.
SEGtnI"DO

« A commissão de fazenda, examinando o reque
rimento de Joaquim Floriano de Toledo, 20 oflicial
da secreta....ia do governo de S. Paulo em que pede
se lhe augmente o pequeno ordenado de 250Sreis, que
annualmenLo tem sem alguns outros emolumentos; é
de parecerque odeferime~~desterequerimcntode~o
ser reservado para li occaslao, em que esta augusta as
sembléa legiSlar sobre os ordenados dos offici:lcS
das secretarias dos governos de todo o imperio ; (l

isto em consequencia de so terem abolido os emo
lumentos que percebiiio os secretarios. Entllo á pro
porç.ão dos Lrabnlbos feliervAdos ás secrotaria~, con
virá com mais acerto fiur o numero dos oficial's,
e seus respectivos ordenados. Paço da a~llCmlJll;ll,
15 de OuLubro do 11:123. - Remia de Sa11to Amaru.
-José Arouche de Tultdo llmdoll.-Jo.i dc Ilc:'MI
de Costa.-Manoel Jacintho NO!Jueita da (;alfUJ.
-Pedro de Araujo Lima. li-Foi appro\'ado.

TERCEIRO

Suciano 10sei Gomes, alcaide pequeno da ('/lllIora
desta côrte, a11ega, que vencendo o porteiro 1S200
réis por dia, cUe s6menLo tem o ordoMdo dI' 600
réis diarios, que lhe paga II catnara. Prova com
muitos documentos que tem sido CXllcto no cum
primento de seus devores, o em consequencia peJo
llugmento de ordenado.

Parece á commissão de fazenda, que não tem
lugar a prctenção do supplicante: 1° porque 11('
com o crescimento da cidade lho crescem as pensõos,
tambem proporcionalmente 50 lhe augrnentão .as
occasiões e meios de ganhar os emolumentos, quo
lhe taxa a Ord. L. 1. T. 75: 20 porque devendo
suppôr-se que com a constituiçáo, e nova .legislação,
haJl10 alterAções nas camaras, para maIs. ou para
menos obrigacões, não convém por ora alterar cousa
alguma do eSlado presente. Pa~o da asscnlbléa, 15
de Outubro de 1823. - Barão de Santo Amaro.
-José Arow:he de Toledo Rendon.-José de Re:.ende
Costa. - Manoel Jacintho .7\'ogueira da Gama.
-Pedro de Araujo Lima.» Foi approvado.

O SR. SILVEIRA MENDONCA, como relator da com
missão de commercio e agncultura, leu os seguintes
pareceres:

PRIMEIRO
« A commissão do commercio, agricultura, io

dustria e artes, viu o requerimento de Emygdio de
Souza Lobo Brandão e 10ão Abraham Mazza,
ambos residentes em Perna.mbuc~, em qu.e expoem
a sua pretenção de construlr va~lI~ m~chlDas para
fiar algodão, e fazer panos ã 1IDltaçaO, e seme
lhança das mais modernas de Inglaterra, e França
se~undoos desenhos que ajuntão de algumas peças,
pnncipaes, mandando vir outras da Europa, que
por ora se não pode0! alli fazer;. e reque.rem para
este etreito li protecçao e beneficIOS da lel de 28 de

. Abril de 1809; e é de parecor, que existindo esta
iei em seu vigor, e havendo um tribunal ad hoc,
qual o da· junta do commercio, agricultura e fa-

bricas. a este se devem os supplicantes dirigir
Paço da assembléa 2i de Setemliro de 1823 -Joà~
Gomes da. Silveira MendonÇG.-JosiT~ra da
Fonseca Yasconcdlos.-JoãoSetcrianno MacieZ da.
CO$tG •.-N~láo ?treira de Campos Yergueiro.
-Jose da S~lva Lisboa - Lui= Jose de Can:alho e
Mello. - DWgo Duarte Silva. ll-Foi approvado.

SEGIDI'IlO

tl A commissão de commercio, agricultura in
dnstria e artes, vio o reqtlerimento de José Antonio
Barbosa de Mello, sargento m6r do estado maior
do exercito, em que expõe, e pro'l"a com docu
mentos, bn'l"er prestado muitos servi<;.os ao Brazil
em tempo, em que se acha\'a em Buenos-Ayres no
começo da revolução, e quo pasS3ndo para esta
côrLo com sua familia fora empregado no arsenal
do exercito: que daUi sahira para ser encarregado
da cultura da cochonilha, que lem feiw prosperar
som dellpezlls; o lJu!' finalmente depois de haver
sido lilo utilll onçao. !l! \.~ agora ro[ormndo com
lriSOOO réi!!, terç:J partI' do seu soldo, com o quo
n~o JXíde subsi.!'Lir, o nom continuar naquol1a com
miM_tIO; I' por Ui~[J pl'dc !lO lhe mando pilHar o dito
t11l1du por inll'iro para cuidar na cultura dtl cocho
nilha, I' mUBmo do bicho da sl'da, de cuja llllrito tem
conhl'cimontlls praticotl como jd IUCilltráral'ln'tempos
antoriorl·!l. 1'1Irt,cI' á commissllo quI' nllo l'stando
decrcLlldoll os llorviços do supplicant(', I' nem 80
haver l1\o!ltrlldo ilI(!glllidlldc ua reforma que tove,
nAo (Il'rtllncll lIt'llta allllOrnbléa o S(~11 eonlwcimrnlo;
o da mouma fórma 1\ rtlspoito da cultura dll racho
nilha tl bicho da sl'da, por ser este uma das atLri
buiçõclI du junta do cornml'rcio, lll{ricultura o fa
brirllll. Paço da allsomblt:'ll, 30 do Sl'tcmbro de 1823.
-Joúo Gumel1 da Si/t'cira .l!nldo"ra. - JUlr Tci
,r-ira da Fon.cca I'Cl6Concrllos.-JÔao Sn.·criaflno
.'úurirl da CUllla.-.'Vic()lrio I'ereira de Campos Vtr
guciro. -Jo.é da Silva Lisboa.-Lui: Jo.é de Car
t'alllU I' .Uello.-Diu!Ju Duarte Silva. » - Foi appro
vlldo.

O SR. SKCnETAR10 MACIEL DA COSTA leu o parecer
da commissl1o dI' It'~i!llllçiio sobro o roquerimcnLo
do padro PllnLa!ello José da Costa o SOUZII, egresso
da religião franciscana; cujo pnrecer ficára adiado
na sessào de 23 de Sl'tombro,

O SR. Fn.\sçA. :-Eu fui quem pedio o adiamento
desse parecer; afim de fazer observar á assembléa,
que 111Dda não estava sllnccionlldll pela mesmn as
sembléa essa lei, a que se referia o mesmo parecer,
antes tinha entrado em discussão com as mais de
cretadas pelas Côrtes de Portugal; e dependia da
adopcão que lhe houvcssemos do prestar: com o
que vinha 11 ser inexacta a deliberação, de se suppOr
ao pretendente soccorrido por umalei, que segundo
a nova ordem polilica de cousas, e segundo tinha
mos resolvido s6 havia ter vigor a posteriori; como
com etreito te'l"e depois do parecer da illastre com
missão. por ser comprehendida na tabelladas mais
que adoptou a assembléa pela sua sancção dada a
Z7 de Setembro proximo passado, Agora portanw
nenhuma duvidà se me ofi'erece a que passe o pa
recer da commissão, pelo successo que teve a dita
lei a que ene se refere. '

Fizerão-se mais algumas ,observações:, e afinal
posto ã votação o parecer, fOlllpprovado., ' " ,

.0 ~ESMO SR. SECRETARIO le~ ou~ pa~cer da com
mlSSaode fazenda, sobre um OfliC10 âaJUDta da fa
zenda do Rio Grande do Norte, em que pedia li;.
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RESOLUçlo DA ASSEMBLÉA

PRESIDENCIA DO SR. amElRO DE ANDRADA.

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acbarão-se presentes

SESSio -EM. 18 DE -OUTUBRO DE i8~. .

~nça para arrematar dons mil quintaes de páo Ivenda. deRe; o que temoscom des"PesaS. accrescim~
Bra%ilj o qual ta.mbem. &á..ra adiado na citada ou &ltac:: de (llnn.:.l"'Q !la eclre a:s jun:as!.. &lu
sessão de 23 de Setembro. - - estes assumptos de uma. aUribuicão tão conhecida

O SR. A.JU.CJO Lnu. :-Ea..pem o adiamento deste do governo adI:J?i~tivo. que e pura perda 'de
parecer quando foi a.presentado, ~e dizendo-se tempo, toda a ~ussao sobre e~es. .Ao presidente
nelle que pelas rendas da provinCla de Pernambuco do thesouro publico é a quem pntativamente com
se snpprissem as faltas que houvessem nas do Rio pe~ entender so~re tal assD!Dpto, e não a assern
Grande do Norte, cumpria saber se Pernambuco blea; nem eu se ~mo a lUustre commissão deu
estava em. circumstancias de fazer estes suprimen- o~troparecer que.nao f~ o da exclusão do conhe
tos; para este exame é que eu pedi que ficasse C?JI1ento do negocro por. lIlcompetente. Se o pre
adiado, porque antes de determinar isto. é preciso Sld~te d? lhesouro Vlr que flll. necessidade de
saber se a provincia póde fazêl-o prondenCIa que dependa. de leI. ou direito no.o

O SR. Mtmz TAVARES: _ Eu •quero suppôr que no-l~ fará ~r; e então toII!aremos o negocio e~
pôde. e que tem sóbras; ainda assim não sei que coDSld~ça.o. Por ora o que entendo se deve fazer é
obrigacão tem uma provincia de remediar os des- o segwnte
\"aril?s ae outra. A junta do governo do Rio Grande It Po~ emenda á 2& parte do. parecer quanto
do ~orte entrou com mão !Uga a crear corpos e ao deficit-que se remeUll. o.ne~o ao gover~o, a
empregados, e por isso as rendas. que até 1820 quem. compete dar as proy!dP.Dt;las necessanas.
chegavão para as snas despezas, não são actual- O Deputado França. » -FOI. apoIada.
mente bastantes; o que me parece é que se deve Julgando-se discutida a materia, propoz o Sr. pre-
ordenar a essa j!lnta que reduza o batalhão ao es- sidente:
tad~ em <tUe elle ~e achava em lS1}, porque era 1.0 Se a assembléa approvava a 1- parte do
assIm mw~ suffiClente para o sernço; e ~\le ~ parecer.-Foi approvada.
desfac;.<l. a Junta de fazenda. que t;ambem é 19na.- 2.0 se passava a 2&parte.-Decidiu-se que não.
men~e lnutil pelo pouco que ha alh a fazer. e. lo.go 3.0 se a asssmbléa approvava a emenda do
ChegA0 as rendas sem ser pesada li. ouU1l pronncla. Sr. Fran~: ~ra que o governo providenciasse

O SR. AlfORAD4 MACHADO: - Não ndmitto o sobre o a.eficlt d'aquella provincia.-Foi appro
principio que uma provincia não deve supprir as vada.
despezas (ia outra: as provincias formão um só Seguiu-se a eleição dos membros {lara a depul.a\;ilo
co~, .c <!8 rendimentos de cada uma são da destinada a levar a S. M. as leis Já sancclonnilas
naÇAt? Inteira, que deve ~lhar pelos ~eus esta- pela assembléa, e forAo nomeados pelo Sr. presi
beleclmentos 8 pelos meios de sal1sfazer a?s (lente os segl!intes os Srs. Uibeiro de Rezende
seus gastos;. é verdade que aUa lambem .ono Dias, Lopes Gama, Rodrigues da Costa, Rocb~
deve COR~ntlr que estes se acrescentem sem J~- Franco Rodrigues de CarValho e Ferreira Bar-
ta neccsSldade, p.orqua realmente é deseoco naO reto. ' ,
ter para o pr~lso, e querer ornatos e luxo; O S d I -
e por i!lsO despezas só as determinadas pela . R. paES~DEN'IE :c aro~ que n sessao se-
autoridade nacional que póde' decreta-las' no- gulD~ começa~~ secre~, e asslgnou P6J.:a li ordem
ré '. . . ' F io do dia na sessao publica: 1.· A 3" discussão do

.m nunCA consentll'Ol que ~ss~ o pnnclp projecLo sobre creação de universidades 2 o A
~e ::::.e a fazer de cada proVlnC111. um estado 2- discussão do pro'e<:to sobre isenção de cfu.eitos

Wão querer por si concorrer para a utilidade nos. productos das f~ncas de ferro e outras: 3.· O
geral com o que póde. ao mesmo tempo que julga regunento da assembl~a.
que sem contribuir tem clireito li gosar da protecção Levantou.-se a sessao ás 2 hor~ e um guarto da
nacional; é muito mão, e tem deploraveis conse- ta~e. -M1guel Calmon cfu Pm e Almetda, secra
C{uencias. Eu quizera comtudo que a commissão tano.
tivesse tomado em consideração se era ou não
necessaria essa despeza com que não póde; porque
a ser necessaria deve remedear a nação o mal;
e a não ser legitima a precisão, que a so~a, po~ PARA lOSE lOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS

que. ninguem a mandou fazer o que nao podia mm. e BIm. Sr. -A assembléa geral consti-
sustentar. tuinte. e le.g~sl~ti~ do ImperiQ do Brazil, tem

Ora a ser precisa a despeza. ~ntã~ não acho i~c0I!-- resolVido d1l'l.glr a presença de S. M. Imperial
veniente que o supprimento seja feIto pela provmcla uma deputação para apresentar ao mesmo senhor
de Pernambuco; o que ella dá, é da naçi;o mleira; e ditrerentes decretos, já sanccionados por este con
se essa sobra havia de vir para o Rio de Janeiro, grosso, para a sua devida promulgacão. O~e parti
~ d'aqui ir para o Rio-Grande, é .melhor que se .cipo li V. Ex. para que sabendo de S. M. o dia,
diga a Pernambnco que lhe pague essas deSllezas! lugare hora. em que determinar recebe-la, V. Ex.
a. que nãochegão as suas rendas, porque 15tO. e m'o communique, para o fazer presente á mesma
precisamente o mesmo que mandar pelo theseuro assembléa. .
paga-las. . Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa em

O SR•. :Hum; TAVARES:-O nobre deputado não 15 de Outubro de 1823.-João SefJerianno Maciel
me entendeu; eli não disse que uma província não da Costa.
devia pagar as despezas de outraj disse muito cla.""O
.que uma~vincia não estava obrigada a sustentar
os desvanós da outra; e ainda. sou da mesma
opiflião.·· . .
~6· Sr..: F~ÇA:-:- Sr. presidente: Que l~os
~9s .com este I.legoclO do Córte do Pão Brazil, e
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-ss, faltando com ea~'os Srs: Rocha ~~CO, p.-.,.- , os m~smos pri~o~e!!os,s~~rios da sua indepen
reira da Cunha, ArauJ? ~ndim,F~ua&r~to, dencI~ e constituiçao ~tica, a que não teriào
Ca.rneiro,.~drada e Sill"a, .Alencar, Costa --\""O:Wat, acce~do antes pela coa~.ao em que se achavào.
Pacheco e Silva, Furtado de ~endonça.Rodrigues « Nao se enganou o ~overno. como se vê da copia
da Costa; e sem ella os Srs. Xll\'ier de Carra1ho, n. 3: o que nào foi levado a etreito porque lhe
Pinheiro de Oli\"eira, Brant Pontes, Ribeiro de obstou a ordem que jã citei. e aquellas que se expe
Rezende, Paula e Mello, Carnei:o de Campos, ~o posteriormente em consel{Ue!lcia da !ieliJ?e
Harianno de Albuquerque, SaraiYa. Andrade e raçao da assembléa geral, constItUinte e legIslatlva
Lima Carvalho e !ieUo, r\ogueira da Gama, 50- aS q:uaes devem li esta hora estar cumpridas. A ex
b~, e Teixeira da Costa. pertencia domestica m~slra ~al tem sido a re~ular

O SR. PaEsIDE..'at declarou aberta a sessão, e lida condu~~ dos voluntarlos luzHanos que ficarao da
R acta da antecedente, (a do dia 15) foi approvada. expedi~~o~e .1822.

p ~ « A alsclpLma que têm conservado, e o comporta-9 SR. S!,caUARI~. ftúCIIU. lU. COSTA ~u o -:;6- mento que tiverão em todas as o.~ões aquelles que
gumte OmClO do mUllStro da estado dos negoClOs servem no batalhão do Imperador. contando-se
da guerra: . nelles apeno.s tres desertores, fazem com que o go-

li: lllm. e Exm. Sr.-Accuso a reccpç.ao do omao vemo lhes preste uma certa confianca, que mal
que V. Ex. me reznett~u em data do~ 13 do pre- póde ser compromettida, quando o governo conhece
sente mez, pelo qual eXIge. 11 assemb~éa geral, c0'.l- que um punhado de homens seriào su.íl'ocados em
s~ituinte o fegisiaü\'a copia lIuU1en~l~n.da port;ma qualquer louco desvario, que infelizmente conce
do 2 do Agosto do presento IInno dmglda pcln 50- besscm no meio de cinco milhões de habitantes quo
Ctctaria de csl:ldo dos neGorjos da guerra ~o go- cslào firmes em constituirem-se nação independente.
\'erno prO\isorio dl1 pt'?vmcia dn Bahia,. () IguAI- O quo V. Ex. lerará ao conhecimento da assembléa
monte todos os escltm:e1menlOs neCel'SllrlOS sobro lt Deus guardo a V. Ex. Paço, 17 de Outubro do
os motivos do Lo\ medldll; l' Sua Magestlldo o Im- 1823. -Joáo Vieira de Carrallto. -Sr. João Se
parador, a quem foi presente o cilado ,oficio, ardo- "crianno ~laciúl da Costal> •
nou-me que. c.u resp'ondosse li V. E,x, rom II se- Bepois do algumas observações rl'soh'eu-so quo
guinte CXPOSlI;UO. Nuo IM'à necossnno mOll,trnr II 110 l'l'metlellse com urgencill á commissiio de gucrl'a
nccc~sidlldo quo.le~ o.sol'l',rno nn.s 117~unl!s clrcun: para da! o ~cu parecer, toma.odo e~ consideração
stanClas do con5~r'.nr em pu re5pellMe~ a Corça ar 11 boa Cc, com que os yolunlarlos hlZltanos por con
mo.da; mlll conVlrll entrnr ~m delal.hc:> para mos- \'ito do gorerno assentáriio praça nos corpos do im-
trar li franqueza do suns ddlbera~ut'~. . perio o se iuhabilitariio para o serviço portuguez.

«Os decretos d\) 13 do Maio do 1808 c 30 do Ja- «l'um. o Exm. Sr. - Sendo presente li Sua Ma-
neiro do 1822 pocm o govorno na procisão de de- t;cstade o Imporador o omeio que V. Ex. me diri
mittir no nnno do 1824 uma. ~nndo parte d~s sol- gio cm l~.do corrente me.z, .commun~can~o-me ler
dados dos corpos da i>unr.mçao; prcv~n~? 1:;10., I' li assç,mblea g~ral, constllumto e legislativa deste
conhecendo per olperH.'ncla que a provmcla do RIO imperw fcsOl\'ldo aprúsentar ao mesmo augusto
de Janeiro não pódo súm um horroroso des~alquo senhor por moio d~ umu deputação os decretos q,ue
da lllvoura fornecer o r,ccrutamenlo ~o~~SSQrlO,. oro já se achão sancclOnndos pelu mesma assem~I':a.
danou ao gO'i'erno provlsorio da pronnclu do Mlnas esperando ao mesmo tempo saber o lugar, dia, e
Geraes que remettcsse recrutas, as quacs nem prc- hora da sua solemnc reClJ{lÇ!lO: Sua Magestade o
fazem ainda o numero exigido, pelas diillculdadesl Imperador mo ordc,nil, participe a. V: Ex. par~ ser
q,ue aquelle governo tem representado, nem tem presonte a assemb!ca geral, .constltUlnt~ e ~e~lsIa
Sido ossivel ao governo de S. M. L, apcz:tr úas Itiva, que recebera ~om mUito ~osto ~ao dlstmcta
medidas mais energicas, evitar totalmente a descr- deputação no PaI,acto da Impenal Qumta d~ B?a
cão das mesmas, para a qual parecc terem uma ~en- . Vista. segunda-feIra 20 do corrente p~lo lUelO dia.
Jencia decidida e em todos os tempos conheCida. « Deus guarde a V. Ex. Paço ~m I', de Olltllbro
NesWis circumskncias lembr.ou-se o S.overno da de 1823. -José. Joaquim çar'1lclro de Can'P.0s.
organísação do corpo estrangeIro; mas VIa que nem Sr. João Severlanno MaCIel da Costa ».-Ficou a
essa medida aproreit<i?a, .pois q';le a assembléa asselllbléa inteirada.
geral constituinte e legu;latlva pr~Jectoua su~ ex- O MES~IO SR. SECRETARIO deu conta d'un1a re
tincção. Em ~l caso de apuro, ~IStO que ~te t~m resentação da camara da villa de Nova Friburgo.
sido necessarlo chamar ~s ordenanças ":0, ser.vlço fndicnndo proporcães e vantagens para haver alli
.pareceu ao governo connde:r aquelle~pnslonelros, um estabelecimento de instrucção.-Foi remettida
que por sua livre ,,:ontade qul~esseml aEratçatranatcOaJ!1ust li commissão de instruccão publica.
d B azil e e::.nedlo a portaria n. • n re ,... ., '.S C ' d

o r ~ " ertado submetter a sorte dos pn- PartlclpOtl 19ualment~ que o r.. arneIrO. e!u
~ou 4epOl~ ~iit:r~cão da as.embléa geral .consti- parted.e doente por escrlpto; e que o mesmo llObao
sl<?nerros a. e .' â. em ~officiou sobre tal ob- feito os Srs. Ferreira narret~, Rocha Franco, e
~umte e.le~JgdvaA ~ tendo antes ordenado ao Rodrigues da Costa, que estavao nomeados para a

.Jecto no dIa . e. ~os o, , ia da Bahia (co!?ia' deputação destinada a apresentar a Sua Magestade
governo Provb;SO~<? a eprOavlenxCecul'ão da refer'da \ os decretos já sanccionados. - Ficou a assembMan 2' lTue 50 rees.Ivess n ~ . . I ' _

• 'F.. do di'" 2 Tal foi a mar.cha do governo: no Imteuada. . 'Portana .... . . C· 'I"t . - - S P
ob' cto em .questão; e~o:-iJl1gaIido:e1Lenecess~n~ q SR. PJU:SIDE~TE nome~u entao .os . rs~ e
ap~ar-seagora em pra.tIcas l?iera~s, contemp~a ~6 ,dreIra do Couto, Navarro d Abreu, e ACCtOl)' pa!a
me te as circumstanclas pnvatlvas do B:aZil. e a I supprirem a falta dos tres membros da deputaç..1.o
·.exp~riencia domestica; aquellas J!1e mostra0 : ~~: que tinhão adoecido. .
tagem do augment~ da populaçao ,br.an~'·ustica Passou-se á ordem do dia, cuja I" parte era a 3'"
essa vantagem assoClou1o ~ovedrn?d~~d~~harJ entre. discussão do projecto sobre creação de universida-
àa sua causa, pela qua nao UVl , Z7
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-des,. que foi lido com as l'~tivas emendas. (Vid.! natural, das gentes, e publico, que romano »-Foi
as ses....~ de 19, 27 e 28cde ,A~st.Q, 5 e 6 de Se- apoIada.. . . '. '. ~
tembroe 6 do corrente.) 0. SR. TEIU:IRA.~E·Gouvi:!. :-7'parecia.;me con.-

. O SR. CAna!.: -'- Levanto-me, Sr. presidente, ~zen~e ~e ~ adiasse adisca.ssão 'deste projecto
para apoiar o que tem dito alguns Srs. deputados ate se llDp'nnur éE- memoria offerecida: pelo'Sr.An
n!ls differentes discussões deste projeeto, e ~ontra- ~~a e Silva, POls•. _provave!menle se achaEáõ aUi
r~ar o -que outro~ têm proposto. T~ho por unpos- z s que se pode~o apro-yeltar pa~ a questão que
SI"e1 o estabelecmíento de uni.erszdades em certas se debate., RequelrO ponsso Q adiamento.
pro>incias indicadas pa~ isso, c po~muito difficil 0. Sa. Pro:smEt\"U: propôl';'oâ asSembléa, e ioi
em ontras. Onde eu veJo menos difiiculdade é no apoIado. . .. . ,
Rio de 1aneiro;. aqui tem?s j~ tres academias, e O SR. A~iDRADA fucEW>O: _ Eu' não apoiei o
outros ~tabelecl[n~ntos.s~lentIficos q~e se podem a~iamento, porque a falta da impressão da memo
apro'eltar, como ~o .blbhothecapubl1ca, muzeu, r1a do Sr. Andrada e Silva. nao é razão, bastante
etc; e ~bem edíficlOs que com pone.: despeza se para se adiar a discussão. N6s estamos tratando da
podem destmar para aquclle fim. A razao da bara- fundação de uma ou mais universidades é dos 10
t~ dos generos, que se tem apontado.c0!o0 mO-gare.s mais proprios para as estabelecer; e a me
11\'"0 para ~ prefe~esta ou aquella pro~':mc1a, onde mO!la tem. por fim principal o regimen e organi
elIa se .verifica, nao tem peso par~ num, porque saca.o dos~tudos nas universidades já creadas.
essa barateza a~bav3. pela affiuenCIa da gente que EIS aqUI porque me parece que não tem lugar o
em consequenCl3. do mesmo estabelecimento CQn- adiamento.
correria, e que faria diminuirlogo ..a abundancia.de O SR. Mo:\"'!'ESC!t\ :-Eu sou de parecer contra
r'nero~, Com que so argutl!enta pa.a ~ preferencla. rio. A memoria creio que tambem trata do numero
\.f! Úlchlg:-aP.ho declarou nllo ter ouv1do o resto do de unirersidades e dos lu~ares em que devem esta
als~urso do J11ustre orador,. em que. exp?z os funrla- belecer-se, e portanto ahl discorre seu nutor sobre
n:entos de algllmas alteraçoes que Julgara a propo- o objecto que nosoccupa. Além disto a emenda
Slt~ propor). _ do Sr. eamara, cujos talentos e judiciosas obs'lrra-

No 11m da S~Ul faUn orrereceu o mesmo nobre de- ções muito reSpe!lO, lambem exige que nos demo-
putado li segmnte : remos para exammarmos com vagar os seus diver-

« DmNDA. sos artlgos, porque a sua materin é nova e a assern-
bléa não estava preparada paTa a debater e decidir.

(( Proponho como emenda ao lo paragrapho do Portanto voto pe10 adiamento para se deliberar com
projecto da commissão sobre a formação de univer- perfeito conhecimento de causa.
sidades o seguinte: O SR. PRESIDEnE, depois de mais algumas ob-

a 1.0 Que por ora se funde uma só universidade servações, propoz â votação o adinmento e foi re
na imperlo do Brazil, e que esta tealIa lugar nesta jeitado.
corte, ~unindo as t~es academias q.ue nella ~a, e Continuou.-se portanto na discussão do proiecLo
aprove1tando para 1SSO os eslabelecunentos, htte- ~ .
rarios, e scientitlcos que já temos, como SãO.3 bi:' O SR. LOPES GAMA. :-Os illustres preopinantes,
bliothcca publica, o muzeu, e as cadeiras de bota- que têm discutido este projecí.o de lei, reconhecem
nica, e hisloria natural. quanto importa para a prosperidade deste nascente

« 2.o Que nesta universidade sómente se possa to- imperio crear estabeleCImentos litterarios, onde os
mar o grãu de doutor, e 'lue s6 a ella se possão en- esforços do genio brazileiro se possão desenvolver
corporar os doutores que tIyerem aprend.ido nas uni- comaproveitamen,to e utilidade; e o desejo de con·
versidades estrangeiras. seguir quanto antes a diffusão' de luzes no Branl,

Cf 3.o Que todos os estudantes de medicina para que tem certamente determinado á alguns' 8rs. depu
obtenhão carta de formatura deveráõ vir fazer cur- tados a proporem a fundação de universidades em
50S de anatomia e clinica na universidade da côrte, differentes pro\incias, encarando este meio, como o
quer os tenhão feito ou não em dlffeTentes collegios mais ajustado com a fim a que nos dirigimos.
ou academias. Eu camtudo, aspirando ao mesmo fim sem me

•. .. conformar com tal meio, sou de opinião que prin-
a COMO Em:~'"D.-\ Á EMDlt1A. DO SR. GOYIDc. cipiemos porestabelecer uma só universidade e que

« Que haverá n-apronncia de !tIinas-Geraes uma á proporção que no Brazil fÔr crescendo a papaIa
-a~demia Mon.tanist1ca, na «ua). se ensinaráõ as se- ção, as~im ~e vão pl'ogressivam~~teinstituindotan·
gumtes doutrmas: l° a chlmlcaem gerar: 2' a tas umversldades, qual1tasengrrern as nossas fu-
docimasia, e metallurgia: 30 a mineralogia com- turas circumslancias.. .
prehendendo ailrictognosia, a geognosia~ e a theoria .Em poucas palavrasprodU2:irei'as'r~ões:emque
dosfilões, e mais fonnacães nieta1licas: 4° a geometria fundo a minha opinião, embora não seja elia apOla·
e tri~nometria com.os pnmeiros elementos do calculo, da, como. supponho, vista a tendencia quasi geral
apphcando toaosestes conhecimentos á geometria da assembléa para a fundacão· de duas ou tres uni-
subterranea, á'mecnanica, e ã hydraulica : 5" a arte versidades. • " '
de edificar as minas'com seguranca:6o a agricul- Todas as scienéias, Sr. presidente, têm nma tal
tura e arte .etennaria. • . afiínidade, alliança e parentesco entre si, que:para

, chegarem: a certô 'grãu de perfeicão'daV'em' ser umas
« COMO .En.'UlA. ÁS MAIS EltRN1>AS 1>0 PRomCTO subsidiarias das outras, dl:rivantfu..sé·desta narmo-
cc Que se fundem com a brevidade possivel tres nia e acq:uisiçãode conbecimentos,' os uteis'resul

eollegios de direito, que com (J tempo e apgmento 'tados e vantagens, que a cultura :clàs' letras pro
da populacão se converteráõ em universidades, e mette.
sera o 10 'em S. Paulo: 2" em Pernambuco: e o Assim .0 estudo da mediciná. careeeessencial
3" em Maranhão, que' nelles se ~stude mais direito mente da historia natural, da mathematica e' das
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lingu~ sci~tifi~, ~to an.s coI!!0 modernas; j pellier, _de Dijon, Toulouse, Rouen e Bo:de:mx;
ama~matlca e histon~ na~"p~tão-se. um mu- ~ forao obrado tempo e do progresso das seien
tUfrapolo; as. mesmas sClenClas poSltins' engem~ Clas.
~COIÜ!-e~tos mathemllÜcos e QUtros llreli-Concluindo pois digo, que se não lIUizermos
·~n~ ID_dispensavelS; .e,.finalmente, as artes ~ fiearsem universidade alguma, não estatieleçamos
'SCleDCla~ .nao pode!Il ilx:stir ISoladas. actualmente mais do que uma; e como a pronncia

Se polS um~ uUlverSl~de.deve ab~nge! ~as es- que me parece mais adaptada para este fim é a de
colas ne~spara (; ens~o das SClenClaS e.a:r- S. Paulo,segu.ndo as DOCÕes que della tenho, pro
t~ cumpre a esta assemblea. tomar em cO~lde- ponho uma emenda ao 1" § que passo a mandar á
raçao .eple decretando<le um Jacto .(1 fundaçao de mesa:
tres umversidades .deve multiplicar por tres todos « DiE.."IDA.
os elemenl.Os respecti.os a cada uma; e quaes são
estes elementos? Mestres para os differentes ramos «Haverá uma universidade na provincia de
de sciencias e artes, bibliotheca, jardim botanico, S. Paulo, para cujo estabelecimento concorrerãõas

.gabinetes de zoologia, mineralogia e physica, .la- provincias do Brazil com donativos gratuitos; {\ nas
boratorio chimico, dispensatorio phaImaceuticiJ, pro\incias maiores se estabeleceráõ academias.
observatorio, Lheatro anatomico, -hospital e eom- O deputado, Lopes Gama.ll-Foi rejeitada.
petentes. edifi.cios. O SR. AMGJO Ll:l!.\ sustentou quo S. Paulo e

Estes estabelecimentos são indispensaveis a uma Olinda erão os dous lugares mais proprios para o
universidade, quesupposto em seu principio sejão estabelecimento de duas uni,ersidades; mas que
incompletos e pouco abastados de objectos respe- olhando para a demora indispensavel na sua fun
ctivos, ainda assim hão de absorver cODsideraveis da~.ão e tambem para a necessidade dos estudos ju
despezas; e não tenho duvida em afilrmar, que s6 ridicos no Brazil, entendia ~uo quanto antes SI' de
concorrendo todas as provincias do Brazil com .ia instituir um curso juridlco no Rio de Janeiro.
prestações pecuniarias poder-~e-ha ,:erifi~ aClual- Mandou por isso á mesa uma emenda concebida
mente a fundação do uma unlca unIversidade. nos termos seguintes:

Ora se mesmo assim essa universidade deve ser
por muito tempo incomple~, o que acontece~á se « EIllENDA.

com um rasgo de pp.nna ordenarmos a creaçao de «Emquanto se não estabelecem as universidades
duas ou tres? Nada menos do que termos um de Olinda e S. Paulo, abra-se no mez de Março de
grande numero de doutores faltos de sufficienle in- 1824 um curso juridico nesta cidade do Rio de Ja
s~rucção, principalmente nas sciencias naturaes, neiro, o qnal se regulará pelos ultimos esta~ntos da
dIsputando os lu"'ares e empregos, para os quaes universidade de Coimbra. Este deverá cessar logo
seus diplomas os '&abililão; muitos medicos devas- que as universidades abrão os seus estudos, poden
tando Impunemente a humanidade, sem que com- do porém os estudantes, que aqui principiárão a es
tudo se lhes possa imputar falta de capacidade in- tudar, concluir aqui mesmo os seus estudos.
tellectual e desejos de estudar, vista a pobreza de Araujo Lima.»-Foi apoiada.
mestres e dos elementos indicados, de que infalli- O SR. COSIA B,\RROS: - Na la discussão deste
velmente serão privadas tres universidades insti- projeclo eu disse que o seuobjecto era uma das
tuidas ao mesmo tempo. cousas de que mais prccisavamos e um dos maiores

Não são para mim de grande pezo as observ~ções bens que podiamos fazer ao Brazil; mas que nos
feitas sobre os incommodos, pelos quaes terIa de contentassemos com uma universidade, ,isto que
passar a mocidade brazileira se tivesse de concorrer além d'outras difficuldades tinhamos a vencer a da
de provincias remotas áquella, onde se hou.esse de falta de lentes, pois até careciamos de mestres de
.fundar uma universidade, porque Deste~ mesmos primeiras letras.
incominodos eu descubro van~agens mUlto rea~s; Disse então que preferia a Bahia para a fundação
e taes são: Prim6: a separaç~o dos lares .patrios,· dessa universidade por ser um dos ponto:,; mais ce~
onde circumstancias que I!ão .sao desconheCIdas .es- traes do Brazil e haver já alli disposições favoravelS
torvão a applicação e asslduldade! e tanto é. lS:O ao mesmo estabelecimento, como era a offerta. de
assim que na universidade de COImbra eu Vl nao muitos contos de réis para esse fim. Mas reflectm
s6 uU: pequeno numero de estudantes naluraes da- do que uma s6 universidade ~ insufficiente pela
quella cidade, como entre estes serem ~pontad~s.05 vasta extensão do nosso territorlo, e. reco.nhecenªo

. que se applicavão. Secun~o: A occaslaodev~aJar com um nobre deputado que as uDlversld'.ldes s~o
pelo imperio, e os conheClment?s qlle se adqu~rem os baluartes, onde se podem asses~r os maIS temI,":
.nesta Vlagem. Tercio: A ~ffe"ctlva concurren~la de veis canhões para defeza da nossa lIberdade, votare~
todas as~rovincias-para o meremento dos obJec~os pelas duas. Quanto ao local de S. Paulo concOrda!el
necessanosá uma universidade€.finalmenteosmel~s que elle seja preferido para !;lma, pelas boas r~?~s
·que esta póde subministrar depoIS paT~'o estabele~l- que se têm expendido aqUl a favor desta OplDl~O
mentodeoutras, á proporção que as Clrcumstanelas e que ê inutilrepetir;mas quant? ao de Olinda n!10

as forem eDgindo. . . '. convenho porque o seu mer~do e caro em d~masla;
Não basta dizer, são preCISas .tres uDlversldades eu lá 'resididous 'annos e sela que tudo allI custa;

no Brazil para que esta assembléa as mande logo além-disto•••..•....••..••.••..••••..••• Prefe
fundar riumpre que primeiramente calculemos as rirei portodfrS estes motivos:o l\laranhão, e tam
nossasloI'ÇllSe que ~comparemoscolDa e~preza. bem pat:a promover mais ~uni.ão d8quelles~ovos,

Ninguem dirá que- :.não convém muito a actual quo. aoao terem lá uma llnIV'ers!dade, quererao ~n
segura:Elça:d€ste it?perio _uma marinha quese com- ~:ll' á~uro~aestudar do qlle-Vll' ás outras provm-
ponha de50u 6naos e 1;> ou 16 fragatas e comtudo C18Sdo nnpeno. . .
.não iazemos: um decreto para que se construão ao Eupem conheço' que .havendo na' verdade:gran
.mesmo. estes vasos. Na França não se :esta- des dlÍIicul~ade~ a vencer. pa::a ~ estabeleCImento
belecerã~pancada .as universidades de Mont- de uma unlversldade, mUltas mlllS teremos para o



"108 SESSÃO_ EM 18_DE--oUTUBRO lJE'1823

-estabelecimento de duas; IDaS. ~mo-~m ~e [mente die:tn I!-escol;ha d~ta CÓrte do Rio de Janeiro
-persuado que. os pov~ do Brazil lá. estão convenCI: para a p!".rne!n!: U!llyer!ldr.:!e do íwii6ri.o; pois bem
d.oos que a .ongem maIS fecUD;dà âosseus .males f01 se póded}zer..que, de facto. já se acha estabelecida
() monop'olio das luzes que fazia Portagal; Julgo que e_ só preC'J.Sa de supplemento do Cu.rso Juriclico~
sem _duVIda todos concorrerâõ quanto puderem para. ser completa; visto que tem as aulas principaes das
termos !n~ nós 'estes estabelecimentoS. onde se ~ais faculdades,ou pagas pelo governo ou num
formarão homens que~r seU: ~.er f~o ~rosperar -tidas,pelas eotP.0ra~es reIigjpsas e pelo 'bispo dio-
todos os ramos da publica administ.raçao, levando- ~o. no· sem.mttlo de S. Iosé. •
nos a hombrear com as primeiras nações do man- Temos além disto um musêo rico em mineralogia,
do•.Devo po.rém. observar <IU.e a~op~_ a l;mbrança gabinete de pinturas, dous jardins botacicos, uma
~o .S~. AraUJo Lima. para a institUlçaO d u_m curso .livraria publica. e mui consideravcl typographia
Jundico sem demora !1esta ~ôrte, po:.que sa? est~s nacional. Excepto 8 Bahia, que já tem alguns desses
os estudos d~ que malS preclSamos. ElS aqw a DI1- estabel~entos.todas as ma~ capitaes das outras
nha emenda. ... partes lDtegrantes ~o !a?-peno quasi carecem de

cc Proponho que ~ duas uDlversl~des se situem tudo;~, pelas noton~ clrcumstancia5 actulles do
uma em S: P~~o, outra no Maranhão.-Costa Bar- Brazil,·o thes~uro nllclonlll não póde já fornecer os
ros.l>-FOl reJeItada. fundos e redltos neceiSarios a taes fundacões!

O SR.· SILV.\ LIsBOA :-Sr. presidente, tendo ex- J:em-se muito insistido ~ contribt;içúos olTere
posto os meus sentimentos sobre o presente assum- c;das pelos ~V05 da Bab1l1, o de !lIDAS afim de
pto nas duas leit.uras do projecto da crea~o de uni- tacs eslll~eleClmCl1~!ij e 80 pro~~ um plAno pllrll
versidades, sendo de opinião de, p'0r ora, s6 se se l1ttrl1hl~~ donatlvoll porsoUcltaçOos d~1I gover
crear urna nesta côrte, para enlrar lâ em exercicio nos provIDcIaes, e vantagens :SOl herdeIro!! dOIl
no anno proxitno vindouro, que é o que exigem as dOAdores... .
nossas necessidades e cabe em nossas possibili- ~ e~pCrlenC1l1 .tom I1l11ful fU?lltrlldo o qUllnLo silo
dades; levant.o-me nesta ultima leitura do mesmo faU1\'IJls o Pl'e.CllrlOS lAl'li 6ipedlcntlJI!, qUlInt!o IIiU tratA
projecto para sustentar brevemente o que p~nderei, de e:ltabcI~lme~los permll.no~t~~. que J'e(l~orc~
e responder á algumas impugnações de vanos hon- fundos sohdos. faeli conlnbulçllt'l, do ordUl:íiõ
rados membros. tllh~ ~o en~uslaslllo momenlan{\o, aponas, por

Reconheço que todos que propuzerão creação de llSSIl1~ dizer,. SilO Almo~os para dellp~zAll da grando
universidades ou estabelecimen.tos litterarios para !amUUl. HOJe. os C:it4ái~Las do pratica do ':ll'~ocloli
8:S outras provincias, o fizerão a impulso de patrio- tem reconhecIdo ~s tCIlues resultados dI' piitrWt1s~o:s
tlSmOj mas não posso accordar com elles,porque loca~s,nos o trorocll!1en toI dedon4.l~voJj par~ all~rVlç()
56 indicarão as respectivas vantagens locaes, cada publico.. que mal dllO algum IlUxJ110 trallllltotlO nllli
um dando preferenciasegundo o natural afrecto ao urgenc18s do ostado.
proprio paiz. A minha opinião se funda em tres ra- Ellas são contrll o gonuino c~pirilo do govurno
zões; no exemplo d~~ grandes nações;. na econo~ia constit.uciop:ul; pe!.. indírcClc'1. o i.lÜ:für~ada pl'lltiCll
do estado e na politlca das actaes .cltCUmstanclas do antigo dIreIto real do coaceao de lançar pedidos
do imperio. ao povo. Então o orgulho c vllidlldlJ dali 1lI11l11 ricos,

O exemplo dos fundadores das principaes. univer- ou lisonf)eiros, tem Olreito importuno, ocOmIJulsoriu,
sidades, que as es~belecerão em granàes Cidades- e aos maiS concidadãos; c, oCCdsionando IHI maíli
até nas côrtes dosl'espectivos estados, é argumento odiosas comparacõos, o injustas quorélllll do filha do
digno de summa attenção. Sempre tenho muito patriotismo, llincla contrn os mlllll zelosos do bem
respeito ã Ilratica dos DOSSOS aIitepassados de reco- publico, quo por is&o sentem irresi5Livel Iorçll para
nhecida sabedoria e circumspecção. emquanto a fazerem contribuições e donativos com excesso
experiencia não convencer o erro. Este exemplo, ás suas faculdades, mingoa de suas famílias c
por si só, tira o pezo dasobjecções, .que se oppuze- quebra de - seus empenhos nos mais urgontes
rão á preferencia que dei para a universidade nesta credores.
CÔtte. . . Tudo porém vem a rematar depois em desleixo c

A carestia do passamo, distracção dos estuC!all - incutia do primeiro _propositoj no quo bem se
tes, perigo· de corrupção, ~ão. inconyenientes que Se: verifica a s~ntença de Tacilo-acri initio. incurioso
contrabalanção com as supenores vantagens de bil.- fine . ..:-Um lliustre membro lembrou-se de lIpplicar
rateza de livros, variados meios de instrucção, pro- a estabelecida contribuição litteraria de S. Paulo
gressivo concurso -de estrangeiros, que facilitáQ para a universidade, que no projecto se destinava
aprender ~li~guas YÍ~; adequados e.stabeleci- nesse local. Porém não darei jãmais o meu .voto
mentoslitteranos ~em~or~scala, cor~Zla ile ~a- par~ se tocar .nesse f'lVfl,~o.sau,:ado, ~ue ~ve o JUsto
neiras, que a estrelteza (le "VIStas e praacas provm- destInO da lel .do subs\d1.O .htCe1'ano. tão sómente
cia.esjãtnais podem: dar•.Até oS,vícios na côrte em "-para as escolas e estudos menoras; afim" de se
pessoas de. educação liberal perde.m a metade de ~eneralisar a instrucção publica nos mais necessa
,spamalicia. perdendoa.sua grossena~ nos elementos. . - ... -
. Orlam; a mais antiga universidade de In.glaterra,E' .·da .dignida~e do, ~overno imperial seguir o

.fundada. q.uan.do.era a .c,ôrte.. pelo. celebre rel Alfredo exemplo do fallecld~ .ref de· .Inglaterra Jorge m;
-ilistincto não' :menosnas -armas que nas letras,ain- o qual dizia, que o continuo voto do seu reinado
.da hoje.:su.bsiste com uma dotação de mais de~m era facilitar,~que- todos os individuos. ainda das
mil libras esterlinas; e.·neste seculQ deu o especta- infimas classes do povo, soubessem as primeiras
-culo·do .phenomeno polítiCO,. nunca visto. de .irem letras, para poderem l~ a_ biblia,· porque- nalla se
o im~raâm'da Russla e o rei da Prussia alli tomar achava a pele'll1"G da. _'lli<ta.~Os deputados que reque·
osgiáos ~.doatorem direito, ajoelhando-se ante o rerão tantas .uni!ersidades!10 mesmo; te~po, ou,
cariCeHario~ - . -.'" . _: . ao ,menos, coliegws d&-: particulares SClanCla5. pre
..A.-eco}lOmia· do estado,.a meu vêr. imperiosa- tendémactualmente·wna creação simultanea, sem.
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exemplo ·em algum estado, e um impossivel· I'rinceza d? "Bra;il, Bahia de Todos os. Santos, em
economico. q:ze a Jl~ond.encla me fez nascer. Só digo, o que a

Seria facil achar lentes para o CW'SO juridico· Desta ~apoliti~a dIcta, que o governo geraI, provendo á
côrte no' colJlo dos magistrados. e .letrados, e por msU;uccao superior, estabeleça já na cÔne uma uní
um hooorano menos,gravoso-ã fazenda, do que o versldaa~, onde t~do ~asi está prompto para a in
que talvez seria requerido .pa."'a as universidades corpo~çao das sClenclas, .beIlas letràs, e artes. As
das outras províncias, maiormente do interior. E de maIS SO o devem ser em opportuno periodo quando
mais: para que enganamos a nós mesmos? Era até o thesouro nacional estiver saturado. '
agora ~eral e fundado o queixume do pouco numero Entr~tanto não ha obstaculo que se erijão taes es
dos junsconsultos brazileiros, pelas difficuldadesque tabelecunentcs por valuntarias contribuicões do
o governo ~do 0'ppunha aos estudos maiores, paiz que os puder manter, bem como as suaS fontes
que s6 hanão emCOlmbra, poucos tendo possespara pontes, e outras bemfeitorias publicas. Não é mi~
irem á essa universidade. ~a intenção impugnar a indicâção, que agora fez

Além de gue é bem notado por gravesescriptores, o illustre. m.embro o.Sr. Bittencourt, para se crear
quão poucos que estudão as sciencias .clliliceis, nas prOVInClaS de Mmas o ensino da montanistica
taes como a jurisprudencia, adquirem primazia, docimas~ica, e ~ais doutrinas de metallurgica; ~
e ainda su1llciencia, para o magisterio, entre mui- sem duvIda conVInha logo crear-se alguma cadeira de
tos que aliás concfuirão seus cursos regulares. E' theorica e pratica li custa do thesouro nacional: o
tambem reconhecida a falta de bachareis formados que acho por ora alli impraticavel. é uma universi-
para o!llugares de letras. . dade.
Ond~ pois ~ ac!'Iarião já no Brazil para tantas Uma razão de mais me occorre, e é, que Sua Ma-

requendas umversldades ~estres capazes d_e sus-I gestade Imperial, lo~o que enlrou na regeoeia do
t"ntllrem li confiança publica? O governú nao tem estado, fez a bena oora da restauração do collegio
a omnipotoncia do creador, que, na phrase das de S. Joaquim, de fundação de cnrldado dos bem
sagrad~s letras, p6de (a::eràaspeàras fil~os de feitores deste paiz, para o ensino dos orphiios po
Abra/wo, Pretendermos fazer, como se diz em bres, que o governo passndo havia espoliado ao povo,
Portugalt obrai: de Taruca? Expormo-nas-hemos á convertendo o edificio em aquartcllamento do 501
censura ao povo, qual faz o viandante, que desdenha dados.
o architecto, que começou a obra, e não a poude Eu vi em mais de uns olhos de pessoas seDsin'is
acabar! A política rec1D.ma, que os estudos publicas borbolarem as lagrimas de piedade o gratidão na
das altas scioncias estejão·sob a immedillt.a inspeccão festa daquelle patriarcha, quando o imperador abra
do governo imperial, principalmente os de direÍto, çava os meninos, sendo alguns dos exposlos da Santa
para que sejão conformes aos verdadeiros principias Casa da Misericordia, que bem podiiio dizer com
da.monarchia constitucional, David em um dos Psalmos (XXVI. 10) meu pai e

E' notorio, que infelizmen.te nas provincias do minha mãi me desampararão, mas o semor'me re
interior, e sobre tudo nas do norte, têm fermentado, cebeu.-Esses alumnos estão na esperança de fazc
e ainda se propagão, crassos e perigosos erros a rem na côrte seus estudos maiores, e talvez algum
esse respeito presentemente, sob pretexto de idéas dia sejãoexcellenles candidatos para as magistratu
liberal;s, até os mais discretos meslres se arriscão ras, e mais empregos ?ublicos.
a rt.;ceber influencias das opiniões· populares, P6de ser comorme a boa razão, que sejão obri
industriosamente propagadas por astutos dema:. gad?s a pl)ssarem a horrida, serra 90 C~balão, para
gogos. ... se Irem formar na requenda unIverSIdade de S.

Sem duvida as classes superiores e médias .estão· Paulo?
sãs: mas sempre étemivel o contagio do se~ulo e a ' Não posso deixar, ainda que com repugnan~a, de
phantasiadosenthuSiastas,qual senota nos dlctadores c()ntrov~rter ao Sr. Andrada ~Iachado, ~ue alIás re
dos vadios de Beberibe, e Poco da Panella. em Per- yerenCelO pelo seu elevado engenho, e rlCO fundo de
nambucO. Estando a universidade nesta côrte, se I conhecimentos. De certo não esperava ouvir a eUe
formará o viveiro de alumn~s instruidos em ;soli~a fallarcom ~esdéni dos es.tudos de dire~t?, sug~e~n
doutrina, que possão depOIS exer~.er o 'maglsterW do ~er quas: desnecessano havere~ numstros Juns
em outras universidades, com perfeIta segurança do pentos, sen"enceando a alguns a Irem puchar pela
publico, e do governo. . ..•... enxada...· -

Já teó.ho dito e redito, que se estabeleção qil~ntas -Será decente,eeoh.eren1.e, esta li~g~a~em em um
universidades serequererem, onde se proporclOna- Q?S.~dactores do p:roJec~? de. C0!1~tlt~lçaO, que na
rem os meios; porém não é possivel, por ora, que dt'lnsao dos poder.es reuDl~o Judtctano t
se estabeleção á custa d<? th~souro naclon~, atl~nt~Quandono vulgo ~e e~tao devassalll;ente desaca
a· urgenciade se applicax.em os fundos d? lmp~no a ta!?do ~odas.as aut?ndaaes, com pen~o. da. a!lar
sua defeza, emqnantonao.fôr.rec()nh!Jclda anossa chIllteestranho fazSlz:se !les~e s~n~do 19nommla_da
mdépendericiâ, é pela: paz Se nãut~ri.h..ão, r!3paraào os magistratura c0lll; tao mdlScnmmada aspcrsao.
males da guer~a,.e abertoas íon~s,aa nqueza na- Podem;haver magIstrados que f~t~m !ia seu dever:
cionál. Um dos mais, notados defeltosAos que fazem mas· a deshonra geral éenorme InJustiça.
reformas em ~onstitui~es.novas,é oJ~arem-po- -Para se considerar~ ao menos nesta côrte~. haver
dedàzertudo; eâonie~mo tempo, sem Calculo de regular adlninistração da justiça•. (dando-se os de
desp'ezas,e~!rc.umstanp~as~." ... . •... Vido~ <!escon~o~ ás cousas ~tim.anasJ. basta notar o

. Não tem raZão a censura que se mef~z, de quer. prod,lgro p~1i?co'd~estabelecunento do b!!nco e
monopolisar tudo.para a.cÔrte.Longede .nlim,.n.ão credit~ PlI~li~, para' se reconhecer, qn~ o p~vo, e
w:o·éSl\iritodeiOOriopoli(), mas, tambemo e..Spll~to com especllijidade ocorpo.d~s co!UIIlerclante~, têm
de atUdo, e·o espiríto.Jie loc~~a:de, qu~ !Ia? dis- confiança n~' nl.esma lld~l~S~çaO" na cem;za de
tin p ao:patrióLismo:puro-do·~gGlS~opI?Vln~laL. q~eos'magistradosos asSlS~O paz:.a~_execuçao.das
··.l:·ConsiderilcQes-deparci~d.ade·me .1nf1~1SseIIli 1eI5;11os ~ellSCO~traC!os; ~s, naO lanao tant~sne

daria prêfereneía, pa..-a:'a·pnmell'a" unxversldade, a· goclas. eom activo gIro das letras de commerClO.
28
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. Quando a America do Norte proclamou a sua in-.. que~ prégando. sobre os pecados morLaes diSse
depen~,e~c~, consta das obras de Ii'ranklin,.qtle_l? fallemo~ a~ora da murmuração, em lugar da· gula
prlmelro cUlda~o dos homens deesÚldo. do pcuz,fOl que aqul,nao ~a~-1ã.oabs~do é pretender.artigo
o mandare?1 VIr da ElL."Opa'~s ~bras de.vattel,~e de" de ·lu.x,o .~m;paJ.Z. pob~ que OS não póde pagar, como
outrosescnpl0r.es sobre o d~r~to pubJuo, e leJ das é .abs~rdísSll1lO repelli-Ios e;n,u~ unperio, -qlle está
?WCÕes. O Brazi4carece mUlto de taes estudos, qne em progresso de rlqueza. E OClOSO responder. sobre
na"universidade de Coimbra mal se ,ensinavãosu- o que se tem pbjectado ,a respeito'de seresta .côrte
perficialmente no primeiro anno do curso juridico mui doentia e calida., ,';' ' : .
na aula q~ direito natural. ~ comosemtaes éStud~s N~o sei. que .hajate~ de immortaes, e sem :al
:se p~derao ~ormar pessoas ldon~as 'para ao carrel.,. gum odetnmen.to phYSICO~ !~odos vêm que o Rio de
ra diplomatica, e para a recta direcgao dos )'lLrados, Janello,é a maIS populosa cidade do Brazil. Os seus
ainda nos juizos crimioaes? ' , . habitantes têm sido os mais distinctosna causa do

Sem dúvída convém reformar o plailodosestudos Br~il, e estão na posse dos es!.abelecimenLos litte
de 'direito ; r.nas sempre serei de opinião do ~ígne. ranos, e~na justa.expe~tativa de sua conservaç.ão, e
parlamentano de Inglaterra Burke, o qual dISse nas da cre;1çao de UIllversIàade em seu seio.
suas admiradas reflexões contra a revolucãoda ,VerosimilmenLe não voderião .ver com serenos
França, que a jurisprud~ncioa é o timbre' do 'eot.en- olh?-s,. q.ue não .ti~ess~m· a pr~ferencia, que ~ntas
.dimento humano, e li. difficll arte de bem apphcar r~o~ .de, -convenlenCla lhes dao. EsLas cODSldera
os principios úriginaes da justiça á infinita varieda- çoes me parecem'dignas de favoravel decisão desta
de dos negocios humanos; e que não deve o seu, tri- augusta assembléa. Nada digo sobre o ciume das
b.unal ser usurpado pela philaucia e arrogancia, que províncias, que se inculcou com tanta emphase,
sáó os infalliveis satelliles dos que não experimenta-o pois que não poderia ser mais mal fundado;.e onde
rão maior sabedoria do que a sua propria. " q~er que se estabelecesse a ,universidade, todas as

E' intoleravel o sarcasmo da r.emessa, dos magis-' mais provincias poder~ão ter fanaticos p~triotas,
·trados para cavarem a terra com a enxada~Por des- que al·roassem com queIXumes no seu dislrlcto, por
graça nossa, o trabalho do campo está em deshonra, ser, p;~posLa a sua pretenção;, mas em todas se
por abandonado a e~~a,:os.. " acharao cordatos, gue d~m valor á razão d~ co~as

E' por isso grave lllJUrl.a_19Ualll! em _destmo ~s reconhecendo. a ohl:erahd~de, ~o governo llnpenal,
magistrados. aos de cond~çao s~rVlL ~ao pensavao que bem ,deseJa~lap,õr UnIversIdades, !Iuanto ant~s,

.assim os legIsladores do unperlO da Chma,' quando nps lugaresmals ,opportunosí se as ClteUmstanclas
decretarão a solemnidade annual em honra da agri- do Imperio o permittisSem. '
cultura, onde se vê ao imperador lavrar <l. terra, pu- O Su. 'GOMIDE lembrando a emenda ou addita
~hando pela relha do arado. O fallecido rei daGrã~c mento ,que prcipuzera na sessão de 6 de Setembro,
Bretanha Jorge n~ prezav:~-se de ser bom .lavrad/?r offereceu -outra emenda. em que desenvolveu e am
-nas s:uas tepas VlSlDbll;S ~ cô!te, e por sl.propno pliou o que a~ntára no dito additameuto; conce-
exercia esse, e outros mlOlstenos ruraes, dtgnos de bendo-a nosseguintes:termos: .
homem livre, como bem dizia o celebr.ado vel~o
'Catãõ. O illustre deputado tambem excluto da UnI-, cc Em:~DA

"Versidade projectada as artes de luxo, e nomeada.,. l' .". ' : ,
.mente a dapintur~, dizendo. que não ~reciaI!lOs,de«' ,0 O,que.fizer t>ara universidades donativo de
Appelles eRaphaes, etc. Nã<;> pensarao, ass~ os 8:000$ rs. terá na umversidade, para que contribuir
fundadores do instituto polyteclinico_de oPanz. Já o privilegio de matriculas gratuitas para toda a sua
.AristoteIles no seu plaGo de educacao llberal re- descendencia até o quarto gráo inclusive, e para
-commendava o ensino do desenho. };' hoje vergo- sempre o seu:, retrato na sala Academica com o
nbàvêr portos, montes, valles, planta~, animae.s,_e n0!De do contribuinte, e com a i~cripção por baixo
não saber desenha-los. Que é luxo se nao a perftnÇao d.onome~ .
do trabalho, a qual é o etreito da intelligencia e Gratum est .quod Patricevivem PopuZoquededisti.
mãos dos homens; imitando as maravilhas, da.natu- (c 2." o que deJ:6:0001(rs~ terá todos os sobre'
reza? Basta vêr nascer e pôr o sol p~ra adnnrar a ditosprivilegio,s., ,más,:ao:l,ose.neão de pagar.mátri-
immensidade do luxo do Creador, abrilhantando as '
nuvens e as terras com infiniLas côres. Tudo que culll;S sé estenderá s6meriteâ., terceira geração iIi-
vemos em 10rno desta sala, é luxo em. tafeete; corti. cl~l~~;'O'que der 4:000$ rs. terá: o mesmoqué.õs
na, decoração. Se recusam?s o I~lXo, echamos.os sobreditos, porémcom'oprivilegio das matriculas
nossos portos aosestrangelf(~s, VlS~!> queoa :malor até seus bisnetos. ' , ."
l)arte das producções territopaes ,do Brazil,_ que se « 4.° O. que der 3:000$ ri. terá s6mente o, privi":
lhes dão em troco de seus artigos de luxo, saO ~m~ legio dé matric,ulas gra'tuitas' até seús bisnetos. ':
bem couSas de luxos, como assuéar, tabaco,algo.,. ulas '
dão,caié, cacão, 'etc., que nã:osãon~c~sarios.á «5,oO.ql1eder2:000Srs~ terámatric ,gra;'

°d . ° °lh- as d homens t~.m VIVIdo e VI tuitas atéseus·nétos. .' . ... , ':", '. ..,
Vl a, pOlS que ml 0. e", .... ,_ - «6.00 que·~dêr.J:OOO.,S rs. .terá ma.,tri,culas, de,
vem sem elies. Até os nossos selvagens .ostentá? o ' 'filh " .
-seu luxo, armando-se càmopenp.as de aves, e p~n- graça para seus. o os; - . _. ,.. '0_",
tando-se comurucú. Temos mUltas fectilas preclO- ·Cr 7.° Qual,qu,!:lr contribuinte, poàerá fazer". ·ces~
sas para astinturariaso' .etc.,, .' ,: .:, ....~ - são em outra pessoa; a quem.. fiq"uem pertenêen40

unicamente os privilegios de'matriculas..:...G<m,iicle.»
Sem duvida por orã:'iião viráõá.ó· B..razil APelles e _ Foi:apoia:dà. ,', _.' :,. • .. .' ,

"Zetixis; mas não ~vemos desaP.tY.!eltar a au.la _de O· SR. PRE5roÉN'rEdeélarou adiada a discUssão
desenho' que o governo passadoJa tUlDa, creádD,sen- h' ~ 'o d' . - " , .
do próf~or 'um .nàtl?-ràl'a~~ta.CÕrté, ..u~, fo.i.ap~n-', por ter dad? ,1!- .' o~a ~as:n ~caçoes e pare~re:.' .. _o .
-derém Roma ~ pensão real, aliberll arte da. pm- O.~R. ~u:.oA.I_H.A.·o--::'renho uma mdIç~~o
turà: ' . o ," o, ,.. ,. . ..: -. ...;, ." ~':. para ofiere~~t.~~gt~!a.;:~o~,nossostr~o?..":P,?LS.. é

.AqU~ n:léo~iTe à anéCdotade~ curad.e o~a,_tal ,a confusao, qua.,l!do: cb:egamo~ á 3a discussao, e"
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tantas as.emendas que ningu~~ se .ente~de. Este dens de nobreza para o lmperio; feito isto dará
~al resulta, a meu ver, de. ma: ~telligencla do re- entiio os. titulos o poder executivo; mas ~tes
~en~,o art.. 88 delle diz assun - « Para a 2", quando aInda se não sabe a fóra ' ist d :
~cus~a~ terá SIdo a propustai~serta. na distribui- o poder legislativo, não sei como;o~eoaexe~uti:"
Ç<!o dlana,dos trabalhos, reduxui:l pelo secretario ,dB.! este . titulo sem positiva ingerencia. Eu res
d~ assemblea a u!Ra fórma !'6gular com ~ altera- :peIto mmto a sabedoria e talentos de lord Cochrane
çoes e s~balteraçoesque se trveremofferecldo para e reconheco os bons serviros por elle feitos a' nar-:;;o
cada artlO'O» ' ' b '1' ' ~ ~

, " ,,,,., '. 'n' _' ' , fazl erra, e co~o represen~te della me Iisongeio'
_E no art. 95 diz. --« Na ~~ dlscussao sedebaterã ~e lhe dar publicos agradecImentos; mas nem por

nao s6 a propo~ta em gel'a;l, e por artigos, mas tam- iSSO 4e\"0 calar-~e, ~uffo~ndo dentro em mim o
bem as alteraçoes, podendo confi.-mar-se ou refu- que SInto sobre a mdIcada rngerencia.
tar"'-se o que tiver sido approvado nas discussões O mesmo lord Cochrane. que foi embalado no
anteriores. »-Ora esla ultima ,parte do artigo sup- berço da liberdade, e nutrido permitta-se-me a ex
põe approvação anterior; e por issoquizera que Ilressão, com leite constitucional, não poderá in
na ?" discussão houvesse votação para se reduzir o crepar-me de falta de respeito ao' muito que elie
proJecto l?om as emendas venci~as a uma fórma re- merece, por !!le declarar contr~ uma ingerencia do
grilar, eVltan~o-se esta confu.sao de qu~ só pódem, p~qer execut!vo; peI? contrano .me fará justiça, e
r~sult..ar pesslmas consefl:lenClas, ~omo Já , a expe- dITa que eu nao fiz mars do que satlSf~er aos deveres
l':lenCla tem mostrado. (Não se OUVlO o resto.) , ,sagrados de representapte da naçao. Temerei eu

O MESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa a se- desagradar aos ~e fizerao a nomeação?
guinte ,Certamente nao; porque cada um trabalha na

seara que lhe encarregou a nacão. Incorrerei por
« INDICAÇÃO isto no odio desta assembléa? •

, «Como interp·retar-jio ao art. 88 do remmento d Tam~em é impossi:el; porque ca~a deputado
-r' o· eve dIzer o q.ue lhe dIcta a sua consclencia. Logo

proponho que na 2a discussão se proceda a votos nenhuma dUVida posso ter em propôr a minha in
sobre os artigo~do projecto e suas alterações, para di<:Rção s~bre ~ste titulo de que tenho fallado, e
se poder redUZll" a uma fórma regular na conformi- cUJa creaçao nao posso approvar pelas razões ex
dade do ~esmo artigo. - Araujo Lima. »-Reque- p~ndida~! Eu não quero dizer com isto que se lhe
rida a urgencia foi apoiada. 'naoverrfique para o futuro; ao contrario, estando

Alguns Srs. deputados por lhes parecer que hou- marcadas as ordens dos titulares, se o poder exe
vera alteração neste artigo 88, ou em outros cor- cutivo- entender quo eUe merece este titulo deve
respondentes pedirão que se lêsse a acta, e lêu-se a conferir-Ih'o.
do lo de Julho. ' 'Talvez se diga que já depois da independencia se

O SR. SECRETARIO MAU, ,disse que da ac~ não fizerão titulares, e que do mesmo modo se podia
constava que houvesse alteração alguma. ' praticar com este; respondo a isto que nesse tempe

O SR. FRANçA:~ Eu creio que é necessario estavão reunidos o poder legislativo e executivo,
examinar na aeta o que se deliberou a respeito do mas que as circumstancias actuaes são mui diffe
art. 95, porque Irié parece que a palavra approvaâo rentes; estã installada a assembléa, e occupada nos
se mudou para apoiado. . - seus' trabalhos soberanos; e portanto e~erça.cada

C h
- • S H' um dos poderes o que é de sua exclusiva compe-

on ecida a alteraçaoque apontára o r. ~ ran!;.a; teneia. O que proponho é concebido nestes ter-_
fall~rão sobre el1a, , combinada com a indicação mi:lS
proposta, alguns Srs. deputados; e jul~ando-s'e por « INDICAÇÃO
fim discutida a urgencia, foi posta a votação, e
approvada. ," ' cc Proponho que se declare ao governo que se não

Proseguio ,portanto o debate; mas sendo reque- verifique o titulo de marquez do Maranhão na pes
rido o adiamento pelo SI'; Montesuma, foi apoiado SOa de lord Cochr.me, sem que por lei se estabeleca
e approvado, ficando por isso reservada a materia a ordem -e gradação d~s titulos, que devem 'fazer' a
para se debater no 1odii de indicações. , grandeza e fidalguia da nação brazileira. - O de--

O SR. MONTESmu: - Eu' sou summamente res- putado, Montesuma. » - Foi, requerida a urgencia
peitador dosyst.emaconstitucional, e da divisão dos e apoiada. '
tres poderes, marcados no projecto de é~nst~tuição. O 'MESMO SR. DEPUTADO declarou· que tinha a
X. nacãoquando nos mandou para aqUI, fOI com o offerecer outra indicação, mas foi ch~do á
fim dê provermos ao 'bem publico; e ainda que se, ordem. . "
não 'márcassemexplicitamente as nossas attribui- O SR. ANDRADA MACHADO:- Para, aproveitar o
cões;como declarou que queria' o systema do gã-' tempo einquanto o illustre deputado não manda
vei-nomonarchico-representativo, declarou que essa outra indicacão, cuero offerecer uma muito
queria a ,diviSão dos tres corpos independentes,' simples; tem por 'fim perguntar~o gov~rno que
tendo cada um destes aS attribuições que lhe com- razões.teve ,para nomear um m~m1?ro. do governo,
pétém~'~e-que nos toca designar na presente ~egis!a;' da Bahia· pará commandante das ,armas,;, esta no-

'túra.marcando'O que ,pertence aopoderlegrslatrvo meação tendea concentrar poderes, que p0I" Slla
aojndiciarioe ao executivo.'..•.••• " ~ ••••.••• ;.. nàturesa devem estar separados, e vaiM encontro
•;.: ••. ~ ~:~. ::;~ .:;~ ••'•••••••...•.. , ,•••,. aospnncipiõs constitucionaes qu,e nos regem. ' ,
.. .",' ".... ". ' , Todavia eu não quero accnsarninguem ; pode ser
" E~: ~~~;;p~;;~~di~~,~ ~~~d~~:~; ;ri~~p~i~~f~i~~ que:o ministro da guerra tivesse motivos para no-
que' houve positiva -mgerenCla do poder ex~cutivo mear 'a:: Felisbel'to .:Gomes' -Caldeira, commandante' ,
na creacão do titulo.de marquez do Marsnhao. para das armas da. Bahia'; mas' peç6 que se saiba' qtI,aI ;
10rdCoêhrane. ",. ' ." foi a razão.impulsiva gue;,teve.para assim oiaze~.

Só 'ao poder' legislativo pertence 'marcar as 01"- Eu mando ã mesa a mInha' ,
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. " '" ,:: '.« INDICAÇÃO'" .'. " -... " 'DeuigúaIm.en.te.. 'conta de outr~ representa.~.-.;:os
.' . : .' _ . " ' . _.morado~!$ .vilia Real da Prala Grande; ")mas
,l(ProJlo~o:que se peçao, ao. governo. as ,ra:roes ,por mUlto· eneIl;Sa, enC/lr1'Elgóu,.se. ao :.sr. , . on.

qtI.e ~ movera!la,~.omear:umF?~and~.d~~ '0..e::wne della. para ter,depois: o competente destino.
~e e ~i!!broiliq~taproVUlclaI da~~a,.poU!e. ' ~l.eu finalmente os dollS ,<?fficioS seguintes do' mi-'
ill~gala eoncen.traçao.ae..podere~ admimstrattvos ,e: nistro:de 'estado'dosnegOClos :da: ,fazenda' . ,:' ,
copun~dQ d~~!o~~ e,rn uma.~ ~mes~a pes~a. ~ ~d mm~·e:Exm. Sr.-S.: M.-o-· Impera:d~r-Inanda
4ncfr~: M~. »'7Reql1en~aa urgenCla,fOl remetter a V. Ex. para serem nresentesá assem
apOlaila.. .- _ . bl~ageral-, c0!lstituinte· e' legislativa: do Imperio

Por ,daI: a ~hG~declarou,.se que-ficavao adiadas todosospapelS, que se encontrarão no conselho
aIIl.bas as mdicaçoes. " ,. .... . . ' da: f~enda,e ~souro publico, e .que podem minis-
~ Stt•. PREsID.~~d.eu,para a ()rd~m do dia' o trar..l~~S sob~e a nova f6r,ma de...percepção

proJecto'de constitwçao.' . " . dos .disrmos, ',det,erminada por decreto de 16 de
-Levantou-se asessãO ás 2 horns' da tarde.~ Mi- Abril de 1S21: D.caD;do assi~ ,satisfeita a requisição

guel Calmon du Pin e Alme-;d{;, ,secretario. 'da . mesma· assemblea, partiClpadaem omeio de 29
. . ,.., ,.' 'de .Agosto do correnteanno. '.

. . . - .« Deus guarde a V. Ex. Paço 17 de Outubro de
"RESOLpçlo DA: ASSEM.BLÉA 1823.-Manoel JacinthoNoguie1'a da. Gama.

Sr. João SeveriannG Maciel da Costa. »-Foi remet
tido á. eommissão,de fazenda.

Illm. e 'Exm. Sr. - A assembléa :geral 'consti- « m'ID. e fum. Sr.-De ordem deS. M. o Impera-
tuiiite e legisl;l.tiva do Imperio do Brazil, manda dor remetto a V. Ex. os quatorze documentos ori
participar ao governo que para instrucçãoaa com- ginaes, que instruião a exposicão do estado da
missão ecelesiasticá; que. tem de dar o seu parecer fazenda publica,. e vão acompanbados das copias,
sobre reformas- deconheeencas e outros direitos que na. confornudade da resolução da assemoléa
p:ãroehiaes no bispado de Mananna precisa qualhe gel'~ constituint~ e legisl!l~iva-ao Imperio, com
~ão remettidas com urgeucia COpIas authenticas mumcada em.officlO de 11 do corrente,. se extiahirão
d(l quaesquer ordens re@as que a este respeito se nothesou.ro publico. '.
tenlião expedido aos capItães generaes da respectiva . «Deus guarde a V. Ex. Pàço,17 de Outubro de
provínéia. O gue V. EX~,la...ará ao cónhecimento de 1823. - Manoel. Jacintho Nogueira da Gama.
Sua MagestadeImperial. '.' . Sr. João Severianno Maciel da Costa. »-Forão

Deus guarde aV. Ex. Paço da assembléa, em. r€'mettidos o~ :originaês á comniissão de'faienda, e
18 de .outubro de 1823.- João SeveriamwMaciel as copias para a typographia-nacionàl•. _ ...
da Costa. , ,Passou-se á ordem do dià ;..6- o Sr. 'secretario leu

.o' art. 12:eoncebido no? tennos seguintes: .'
«.Art 12. Toaó o brazileiro póde ficar QU sahir do

Sessão' em 20. ele Outubro ele. ~823 Iniperio quando lhe· convenha, levando cómsigo' seus
PRES.mENCL\· DO·· SR. RIBEIRO DE ANDRADÁ . ~e!lS,comtanto que'~~il9s:re~entospo-

. . .'.:' . '.' .... .. licIaes, oS.qnaes·nnnca se eStenaetáõ·'a den-egar-se-
_ReunidQ~ os· Srs" deputados, pelas 10 horas da: lhe a sabida. » '" -,:-
~ã, fa-~ ·-a.·chamada. eacliarão-se pres~ntes .' OS' C" "1U'_. _.' ' '.' ". . •

70, faltando com causa os Srs.. Rocha Franco, Pe,", .'. . a.. ARv:~o E ~LLQ • ...,.. Sr. .!!.resldente •.
reira da Cunlia, Araujo Gondim, Ferreira Barreto, ~te art!go con:tem uma. celebre !I':lest,ão qu~ tem
Paula e Mello, Andrada e Silva .Alencar~ Nogueira SIdo, mw debatida - entre ,os .pub~cistas 0ant.I~ose.
da Gama,'Camaia;Rodriguesda Costa;: e sem elia mo~ernos, :con,:ém a. saber; se e ,o~ I}ao liCltoá
os 'Srs. Furtá.. 'do de Mendonca, e Franca. . . . qua.~qJ1er cldadao.euugrar ~a. sO~lea.aae de; que.. é

. . • .. ' ...... ..,' .; ,membro.: Qs., antIgOS conslderarao,.a :debaIXo do
. O SR. ;PRE~mENTE declaro~ aberta,~ sessao,e principio de:-um pacto expresso ou tacito entra0

li§a a açp.,da antecedente f~l a~provaaa. .. ': ., sl!bdito e o,.Imperante,ll em virtude das obriga-,
O SR. PRES~E :-AnnunclO a es.ta assem- çoe~ que -deste pacto. resultavão assentarão que ,o

blêaq:ue vão hoje a S,. M. pela deputação.~ome~a sübdito~ãú podiasahirdo U:rritorio ~J:Ilêousenti-
os seIS decretos Sl'lguintes; .1.0 Sobre a,.6rma da men,to .do soberan()." .•.. '. ".....
.promulgação' das'leis.da p'rasante assembléa. con- . 'H~uv'ealém disto um pub1icista, .0 eeÍebre Bohe
stitúinte e legislatiVa: 2.0

' O àà 'extizicão do'conse;: niEll"o~queaccres~entoüqúú:omoa saIúda de qual
lho dos- ~rocuradores ge~aes das.proVÍ?~as :3.0.9 quer. cidadão". dimin~ .as Iorç,as dó. estado, peJa:
que" PJ:?li:ib~' aos ~eputados. o ~xe~~lÇI.~d~ gu.tr<> f~ta de,t!.In ,me?lbx:o, e !ias c~pitaes:que c0II!~~o
qnâlqt!9r . emprego durante o tempo tia'S~a,aeputa~ levava,...nao podia mnguem eIDlgrar sem pernnssao .
~ô: '4~O'~'g1ié'::tém pd(object'9.as s?ci~da~~s~~ ·do,soberan~~ Estadoutri..nf:.1e~ l,ióJ~ .e~dia:sido
ere!8S.:', 5:~ ,0 lflre. ~~aa:1êglS~ça?'gu~'~~;'; m~~om})atIda, p,elos puõlic~tasmalSPhil,osoptt()s.
~','a: ~-se-:'6:o·0·quE!'re$tIlll·.a.fo~~ro~,:" e 1iperaes,as;s~ntando ~e a mn~m deve se~~pro-

~~3Bl_~d~it~r::~"CoST~,deu',i~ta:: ~1~\0n~~;~;re'~;~~~~to~~ffi~,4~;.·
de 'Wria:;j~ai'ticipaçãó' de' :móleslia..,do-Sr:,P.auIa.... ~é. pr(j"emen:t~ ~a. lib.~~~ ~~~M.~~,J:l~~ p~~e.
MeUo.";':"J't~:a a.5sembl~.iri.t;eirada... ..:, ,- ; . ,;. ser' garantIdà: ~~~e ~~~e.r.~í4~~~0 p?s~ ~v.r~:-.

. ".':~-' "'~'-,'":': - . . '. , "', - '... _ m:enW .tetir~-$e;,~~m Jé~mlUSP-Oiie:·DaStar,~a
_~~..~.,çonta,deuma_rep~sentaçao;da-ca" coutra$tar ·esta- direlto o poder faze: a.sua.sâhida,
JQm~Hda:~:da~panha:d~ na,~~al,. ' : '.:...', ...... '. ,

e~~~i~~=:~:F~1~Ik~t~iz~~~~~rese~çã~ daCa~;~s
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·mal á sociedade ; porque por mais dotado de talen-- embora Deus I' •
tose abastado· de capitaes que seja qUalquer não contra ~ o. eve, nrnguem o forçara a !icar

·p?d~ causar'um damno tão grande que sobreptje o emenda s~;; v0!ltade. Eu mando á mesa a nunha
·direl~oe ~aculdade natural de qualquer cidadão. cc ressl~a. _ .. .

_AMm disto na hypotheSf! de ter crescido a povoa- ~roponho a supp~s;Sao das palavras do art. 12
·çao a ponto de sUJ?erabundar em um palz; e sei por"' de~o~s da,p~avra-policlaes-AnàradaMachaào. D

·tan~o .p~noso o e~st.ir qualquer com commodidades, 01 apola a. '. ,
sena ~nJusto obrigar a qualquer a residir, e prival.,o O SR. ~RNElRO :-81'. presidente: Eu tenho al-
de malor abastança; e na hyppothese de se dar mal gu~a, duvld.a. sobre este artigo. Parece-me que a
com a f6rma ~e governo existente, convém mais· Si?cledade CIVIl. Jeve ser fundada em um contracto
<J.Ue. elle-se retrre do que ~spalhe doutrinas- contra- ~il~teraI ..e reclproc.o 'da mesma sorte que o são as
nas á or~e~ e socego publico, e vá perturbar assim socledade~ ~e!CanlIs e outras regularmente feitas

. a tranquilli~ade dI? estado, e d?s seus concidadãos; e~tre os mdiVIduos para os seus particulares nego-
a ~ste respeIto é dJg!1a de conSideração a apostrophe CIOS. . .
feIta· pelo au~or .do~systema da nat~eza-em ou- O governo, deposltarl(~ dos poderes e força publi
tro t~mpoattnbwdo ao marquez de Mlrahaeu, e que ca, garante á tod~s os CIdadãos o gozo de suas vi
depOIS se conheceu ser. do barão de Holbach nos das, de rasoada liberdade, de propriedade e de
termos seguintes: « cidadão se te não agrada a f6r- quaesquer outros direitos que possão competir-lhe~'
ma do. g9verno do paiz- em que vives, porque o re- e ca.da cidadão é obrigado á prestar em benefici~
ptl~ lDJustoou barbaro, não. perturbes a ordem publico o emprego de suas faculdades physicas e

·pub~ca, _e com eila a paz e tranquillidade dos teus mora.es, de sua proprieàaàe, e o risco de sua mes-
concldadaos, abandona-o. e vai viver n'aquelle que ma VIda.. . _ ... .
te ~grada melhor. »-E' 15tO de tamanha utilidade Estas condiçoes, ronda quando se não declarem
malOr-';Il.ente em tempos de revoluções, como os em expr.essamente, ~evem suppôr-:se. sempre' tacita
qu~ vlVem<?s, _que ~u abraço ~sta opinião 'com a mente supentendldas por se der:varem da natureza:
mroor .convlcçao, e Julgo portanto mUI justo o que e essen?la da gra~de convençao e pacto social.
se deCIde neste artigo. Nas SOCIedades particulares é regra geral e maxima
Q~era porém que houvesse uma limitação á cor;-enta, qu~ os socios. possão em todo o tempo

respeIto dos ho.~ens empregados, porque estes têm sahir da. sO~ledade, P?rem com a excepção de nao
uma responsabilidade particular para com o gover- ser a sahlda mtempestlva: ora l!arece que a mesma
no,.e s6 ~ste p6de saber se eIle está em estado de excep~o deve ser aIl.plicavel a regra da liberdade

'poder retll"ar:-se, ~enão tem contas que dar, senão da sa?id~,_ posta aqu.l no contracto fundamental e
tem.eommetIdo crIme, e finalmente se p6de pres- constltulçaO do .Impeno; podendo acontecer muitas
eíndir-se"do seuprestimo. '.. vez~s. que a retirada de um· cidadão cause damno e

.No . fim do. paragr~pho se diz que aquelle que 'preJulzo aos outros.' _ . .
p'retende .sahír e emIgrar deve comtudo satisfazer N!>s te~po~ de' perturbaçao e .cnse publIca P(I
as ~etermmações policiaes, eé mui justa estadecla- der~ 9 cld~dao, que a tenha motlvado, á seu mero
raçao .... porque não deve sahir o criminoso nem arbltno sabrr do estado e levar seus bens? Em caso
aquelle sl?brequem-!Ia vistas particulares por qual- ~e ~erra_defensiva ou mesmo o.fi'ensiva.. ~obre cuja
quer motivo. Podena alguem lembrar que ·tambem Justlçanao p~rtence aos subditos. deCIdir, poderá
s~ estendesse aos que estivessem i1}dividados, prin- qualquer evadir-se, ~em que a. SOCiedade possa re
clpaImente com a fazenda publica; mas não po:"- clamar ~ua eooperaçao ~ servIços p~a a salvação
dendo. ninguem ser preso por·divida civil é desne- da patna, ou s~tentaçao ?a., glona nacional 'l'

·ce~sana esta declaração porque cada um deve ser Franque.ará a retirada a .cnmmosos que. tenhão
cUldadoso dos seus interesses, e vigiar sobre elies commetido quaesquer <!ehctos, ou aos que têm
eom as calltelasque a lei lhe concede. causa~o damnos que devao reparar no territorio do

. . . . . . ' Impcno? Por certo que nestes e outros casos.se-
O.SR. Pai>SIDE1,!TB odeclar~u_ que era a hora de melliantes a sahida do cidadão se deverá julgar

partrr .a'·deputaça~; ,e sahlrao p~ra esse fim os i1}temp~tivae inadmissivel, e por isso, é necessa
illustres membros que a compunhao. .. no quase acautele. A clausula que manda satisfa-

O SR: ANDRADA: MACHADO :-:-81'. presidente: Eu zer a:os regulamentos ~Q!iciaes não me parece
vo~o pelo' artigo, porém requeiro a,suppressão das sufficlente, porqu~. expliCItamente s~ declara que
ultunas palavras-os. quaes nunea se esteriderão a os !egulamentos Jamals se cste1}derão a denegar a
denegar-se-lhe a sahida-; esta ~eclaração é süpe~- sabida; ofi'ereço portant~ a segumte emenda:
flua porque se acha .comprehendlda na regra gera:l ; cc Proponho a sup~ressao das palavras- os. quaes
nem obsta que depOIS della se aecrescente que' dev~ nunca se estendei'áo a denegar-se-lhe a sabida-e
sa:tisfa~€r aos regulamentos p.oliciaes. pórque' estes gue em seu lugar se accrescente-excepto os casos:
não ~brangem ? i~pedimento da~ahida:. Portanto 10.de perturbação.e crise.pub~ica:2o de guerra
a ul~apropos:ção é umverda~rro'pleonasmo, e ,d7CI~aaa oudefe.n~lva.ouoffenslva ~ 3°. de haver f1
por ISSO proponno a sua suppressao.. _ .•. c!dadao comme~tldo'cnme ~ue deva e~lar no te~
" N6s nunca·p(jdemos embaraçar ao cldadaobrazI- no .do Imperlo~-Fran~co Carfl~ro. »-Forao
lairo o sahir do Imperio ;0 que se diz neste artigo apOIadas-as trespartes. , ' . .,
relativo aos reguI~entospolic~aes en~énde-sedo. O Sá. CARNKIRODA Ctrr\'1IA.: -F:gteartigo,'éldmit
que se faz necessano apresentar.a autondadecom- tiga a suppressão do Sr. Andrada Machado, não
petente para se verificar a sabida ~ v,.. g. ·u~ em- ,precisa. de alteração ~gunia, mas devG' paSsar como
pregado nãe sah~ sem obter_a demlssa~dos.eu em- está. Sobre, ~ .qu~ .dísseo Sr. deputado a re~eito
pl'eg.o, porque emquanto a nao ·tem. está obngado a .doscaso~ de ~vasao, ouguerr<;-eu opservar:el que
serVIr pelo C?Ont~acto que !ezcon: o. _estado ~tc. ; se um CIdadã,?, quando.a patna Ilrec15a: ~e~ep.aia
masneste artIgo Já se suppo~ o. clda~ao ~eshgado defende-Ia, oaoé capaz de- fazer-lhe essesemço,
desses laços; quando elle ·quer retirar-se, va-se é melhor que saia deUa ; e por isso 'não admitto a
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excepcão.. o mesmo digo. no caso. decolUmo- nUIlca deixaJ;dedllr prqte~çãoao sqbdito,mas este
ções políticas". pois.J;lqde 'succeder que ha~ao ~ou.s .póde, quando. quizel,'"sub'~rllliir-se,á devidaobedi
partidos, e ambos IllJustOS, e então a salllda. e de encia, e talve.z na occasião. einqJl,e maissejãone.,.
toda a neces~idade,porquj3n~nQum merece.co~.- cessarios.os s,eus serviços,. i1ubt,erfugindo ás obri:
templaçã();",.. .' .' .... '.. . ...•.....,.. gaçõespuQlicas 'e parti~ular~scop.trahidas, >e ás

Supponbamosquehavião,no no~sop~iz~ousIlIlJ;~ penas em que ~e.nllll Í1J,êorri40~ •.L, : ,.
tidos, e que um qu~ria o absolutISmo, e o outro a . Jstojá foi.bem indicllC"!(),pelosillustrespreopi-:
deill:ocracia; porventura; .tendoen 'prestado ()meU Ilantepnos. e.xemplo's do~e.lUpregªdop, de'l:edbre..s'i
juramento; e não ·havendosenão· ~stes doas pa~- criminosos, Inilitap~s.~em ,;pon,deroIIO ,sr. Fra,n- i
tidos, e por tanto nenhum a que me lIgasse, devena Cisco.. Carneiro oCllsodo. cii\adãÓ de gr!J,ndeimpo;r-'
ser;'obrigado a ficar? 'Não (le certo; Portanto, tancia no Estado, qu~qQm~ pe.rigoenlo deix.ar .sahir.
ainda nesse caso não devo ter 'embaraço algum para Na, verd1).de. ás .• vezes ha' llomelllem um paiz, que
sahu',e' preen.cherassiminteiramerite aóbrigação vale. mil. ;Sr. presidente. J~Il!ais, convélUsilpara.r a
aque me liguei pelo juramen~o. Nã~ se tema tambem' politica da. mora,]. Lembra7me aqui o grande do,
que· os criIninososfiquemIiupumdosseos ma'- cUlllentodo mestre da .orthodox.a moral,.S9crates
gistrados fizerem a sua obrigação;.:. (Não' se ouvia o qual,. p.inda i que injusta,mente.c()ndeIllIla4opor
o resto); . . jniql,los juizes, seIl1. mais culpa do mie, o ter eush

O SR. COSTA. Rí.RROS :-'-Eii discO'tdodo nobre nado o doglDll da. unidade de.. De.us cOl1tra.() ..erro
pre()pinante sobre a gerieralida.de;illu'qué"-Pretenile do polytheismo, .achando-seprezo,.e proximo .a
estabelecer o direito de sahír. 'QuaIl;dQ a patria está beber ,a cicuta; não obstante .os llIllig,os, eo,prop;ri(}
eul perigo nenhum ci~adãode've.t~r a fac?lda~e',d~ carcereiro. 'llle .facilitarem a fugida,. eUe recusou,
a abandonar, sendo lssopermlthd9, ,Ilao !lavera dizendo, quenào'faltaria. áo qUe ,ji~via, ás leisda ..
qu~ni a defénda.. . .........., ...., < . ...•. patria, vi!ita, !lue, s~ndo tão liberaes,.quepermitti,~o, i

.Diz-se que' Oho l1lein ,que n.âo tE\lll:valorénielhà~ a todo o cidadão, queuadadevess~por contra,c,to
. . , d ojJ.delict(),.sahir}e Athen~s,gua);ld,oqllizesse,elle

que saia, porem eu respon o que na gUl;lrra uffinul,lcapassára alelll.dç>Pyreo, e naqllJeria, para se"
grande numero marcha cO lll" O· medo. no coracão, escusar, se na sua fugida, apatria llie sahi~se ao
mas a honra sobresahe, e en ~rá-se em combate: EUêncoutrl); lanÇan~o-ll1e.emrosto todo. o bem qlle até
qlleró .portanto Jazilr umá emenda que me parece então lhe ha\1a; Jei,to, ~ando .el~e: o 'pe&simo,
necessaria nestes term()s: .• . exelllploaos$e1l,scidiJ,dãOsd~ se eVlldir:4,execução,

i<Proponhó que se:.acc~:~s~enté ao. ~rt'.120 s.e- do juiz publico. , ... ' ·i. i . : '. • ;i,.

guinte __ ex~epto ; em' •lm~m.ne?te<perlgo da:patl'la, Sem. duvida convém ,que OS:l'~gulilmentos .da P.o:-"
achando-se lllvadidapelo lIllmIgo.,~Costa. Ba.1TOS) , liciásejão os'Qiaisliberafls, qUllnto sejacqlljpativel
- Foi apoiada. . com a: segurança publicll.,Qlas a liberalidade não

O SR, SILVA LISBOA. : - Sr. presidente, voto pela deve.irao, excesso dedariIl!Punidade aoJacill(;>roso,
suppressãõdã-llltima linha. do 'artigo que está em e.aoJevantado com .. afa:?eIida.alheia,p()isisso só.:
discussão, por conter uma indefinida liberdade pes- serviria.· para,.;autorisar II1alfeitoria, •e, seja •. licito .
soai de sair qua:lquer cidadãbdo estado, porque até dizer, o systema dE\ calóte ,'. •.... " .','.' .... ;'.
agora se não tem admittido em naçaoalguma.Teuho . 1\s IlossasJeisleisjá p:nri liberaes,nãopermttin-.
sempre em vrst1,l a regra de 11Io.2~1Q.~q.l!ie1tnO seu do prender ,por diyida . civil. OI1leu coraçi\o as
.E.~iti'fº-cl.:tsLeis, que o geÍlüino', espii.'mrâe l~- approva,. llla1;omeu entendimento vacillasqbre a .
berdade nao'seaccorda com'o caprICho de uma h- conven}l:)ncia.de talliber1,l.lidade· 8111 ullJ.,paizaberto
bérdadeextremá.Semduvida temhavido até agora, aos<quatro,veutos, eique tiJ,ntoínteressa.em COlh
ainda; nos mais cultos estados' dá Eliropa, o de- solidar e. es~eIlder o :.credito ,inercan~il,paracon
masiado,e talvez tyranico, rigor ·nos. regulamentos fiança dos estrangeir()s, . mlliOrme,nt,eá: vista ,dos ,
contra aemigração,o;que temoccasiona:doa accu- exemplos das gr;mdes naçõescommer~iantes, In,- .
mulaêão cforcada: de subditos que o esta:do nãopóde glaterra,. e Hollanda, e ainda, da França depois de
mantêr,ha-ieÍldóporisso dahi'resultadoextrema seús novos codigos; éIl! qiIe'seperl1littepr.endér por
indigencia, miséria;'e.desoí'demdos povos> ' divida' 'até já estanlióos devedorés âb'drdo daseÍJ.1,;,

-Assás'as leis da naturéza têm· provido ào affecto e .barcacões, O direito' roma.no '.' 'havia estábelecido á
afferro de .cadaindividuo aoseú páiz ilatal;lfpor regra;"'" ~evedori que,nã!>paga:<;,o.mE;lillheir:o;p,!-gue
isso, só por espirito de aventura, ou por grave ne- COIl!; o corp,o .---rqlti 'l10nhab~t,i.n.~l'e,: ~1LatÍ1Lipelle.
cessidade, grande esperada conveniencia, perse- Sem duvida os ,romanos obrarãocomilliquidade
guições' do gover,nb, rev~lução no estado,. se póde àeste ..respeito.Mas.ell1~J~gla~~E.r~,,~ó'iidic~~!ii·sé;,
verificar considera.vel emI~raç1i.o, e a malDI' parte _enteIid~''''.o'L}:l:l~!hqr;§.epratica"aJiD,\lrdadectYil,a
dos que a fazem;'e com ammo,d.e,retorno"e: com o 'facu1.uadequ.e na<l,e sefaz;er cre4i~õ;~()utaIl<l,i>-;se"
olho nov~aminho,.IJor isso eJaproverblo, que o coma .industria:~enElrgicadosjndividu.<fs, ecºn:l.ia,.:
bom filho a casa :tonla. . . ' " ,poJ;ltualídp.de ,da>paga,;"o .ql,le ,t~ntopr,()I)1()v:e,a, cÍl'-,

Porém é não: menos certo, que o pacto SOCIal e clJ,la.ç~()e riqlleza, faz que sesustente °rigor da lei _
contmcto synallagmatico, em" que'o . governo ., se romana, e, nãoobstalltea appareute' dúréza de se ,
obriga á- protecção do subdito, e este ~e obriga á terpJ;eso(} devedor·ins()lnyel, os legisladores Oeon~ ;
?bedie?c~a e subordinação..Wportanto injusta e servii.~, para, entreter.n.0povpoespiJ;ito actito dj3 ,
l?adU:lssIV~l a a??oluta, lrberdade dapes~()a, ~eçada ?oa fe-I).os .tratos,edl~IgejlcI!,:. na ,execução,. e por,
cldad~o, quep.lr.as se deve confoJ;mar.[p.slels esta- ISSO,.. no: geral, os deYl;ldor.es fazem.todos ()s:ei1forç(}s,
belecld~s,. de?al1ll' doestaqq, q~and(llhecouv!3nha, et~m !1PIllP ppntp deh.onríl.,sa~i§.fazeraO~J;eus pre-:
contravmdoasIl1eSlllílSl~ls"deIXatldo .depres~ar os dores, •. , ..... .:., -: ".. . :,,:, ,,;r•.. '", .' .'.
s~rv~ços, e .aFespon~~llilldªQe,que,.(l goyer!l0 t~Ill . "A >equilladeda lei sóé para.o~}alliílosAé:poaJé"
,direIto de eXigIr. Taqlber<,!ade~ç>I;J,te!Il,.oarbltraTlo, ql,le .aprllseutão seus; livros de ra.z;ii.o;; e as Causas da I
e o ab~urdo de converter-;seo contríl~to bilat~:al faJlencia. ~legislaçã~ jngl:ezatam..heJ;llcoini~ave,s \
em 1bntlateral, de sorte que . o governo nao pode penas prohlbe a sahIda'dos seusàrtlstasemanu~:
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JactureirQs:- o goyerno,conhece!ldo. não competir ,~ão sesa~ ao §lo do art..7.0, seella. fosseado
éIIl exten~o e nqueza de ~tono co!!l0atras ~tada~ pediria a supressão de todoses1esartigos•••
grandes, na~~ mas~ndomUI grande ClIldado em Fal1arei P;,Ortantó contra alguns argumentos ·qne
aperleiÇQ.ar a' mdusCda nas artes e manufaeturas, tenboouVldo.Ell qnizera que ninguemfossememnÍ'O
q~e ~timãocomo.a sua e'"'~-para:obterem.nestada nossa s.?ciedade senão porlinemente °querer,
grande fonte de nqueza naCIOnal a preferenCla nos 'quem o nao quer ser, Ta'-se embora, o contrario

,mercad?s, ,exercem ~qnelle ~o! ~epareêe in- nào,se '~àdra com.o me~ mo'do de ~nsar. Tenho
com~t.i,:elcom:,- ~rda_deClvil. Se .Inglaterra o~ndo ~r, que se preCl,Sa de prondencia para o
iosse'mditrerente a emlgraçao de seus artistas, per-Cidadão nao all3.ndonar a patria em occasião de
deria a sua miI;a' rica. Vunos na guerra. passada de perigo, ,mas éu a este'respeito soú da opinião de
lng1.ate,rra com os Estados Unidos .da.Ameriea o cer..os legislàdo~ que não. es~b!llecerão penas
~til.o 0, gov,erno s~teD:.Lou ~ sen direlt;o contra a pa~ al~s de~ctos porqoe J~gãrao gu~ nup.ca se
Sàhida 'dos seus mannheIros para a mannha,ame- praticanao, eu nao creIO que haja brazilerr-o tão de
ricana, 'apresando suas pessoas e embarca:çõesem generado "que em perigo ,abandone- a soa patria, •. _
qne semão, ,e p~seguio nesse. systema; não'ob- T~em se ~e_ que nada h~ mais injusto dO que
stante as reclamaçoes á pretexto de se terem natu- deuar um cldadao o sel.! paIZ quando vêem pe
ralisado na 4IDen~,,~afacilid~de_que as leis dos ~go depois de ter gosado de to~os os b.eZ!sda so
Estados Urndos dao as DaturalL"ilçOês dos estran- cledade, mas se élle emquanto resldio ClUXk
geiros. ,. . . _ ' prio com os seus deverest e con~~uio com o que

, Temos tambem a legislação de PorLugal,que no lhe, tocava para o estado, tinha direito a essas van
tempo de geérra. da. naçáo pro1?ibe a sab:ida. dos ~gens~ qt!e ces~o logo que .elle s,,:he, ~ portalito
cidadãos sob pena de.desnaturalisa?-o. E' mdill'e- na!, veJo msto malS!lue perfeIta reciprocIdade, es
rente ,que um OQOUtro individuo '~a do p,aiz.õ.l!Jas tamos no caso dedlZer que uma mào lava a 0l!Ü'a
é inconveniente a_regra -geral da l!cenÇ8.: ~ ytsta (O nobre deputado comba~u cada um de. per 5:.05
destes exemplos. não posso" conm na JlliUlltada argumentos âo Sr. Carne1l'O, mas não e posslvel
liberdade da sabida; como direito individual do ci- seguir o fio delles pelo que escreveu o tachigrapho
dadão braiileiro." . - Pedro Affonso).

O SR. ll:&N1uQm:S -DEREzENDX: - Nadá do que Po~1o, Sr. :presidente, eu creio tudo ~om-
tem dito, os nobres deputados, que me precederão, prehend.ido no artIgo como deve de estar, Lodana se
tem sido bastante para esclarecer a Jlataral obscu- a assemblé~ tem algum escrupulo ..não duvid~i
rid:adedome~ enten~ime~to ql1e faz que,-e!1.não ,acrescentar poremen.da umadeclaraçao á-doumna,
veja :nes\e artigo senao mil emoaraÇ()S, eml1en- e eu ~mando ã mesa.
traves, e é por isso que eu peço a suppressão de tt ,Depois da palavra -'policiaes - acreseenl.e
·todoelle. lá os, senhores que Lêmfallado conhe- se-e não tenhacontrahidoalgama outra obrigacão

, cerão o prejuiso da ultima parte, po.."qu~ se.gundo além da geral sociaL-Andrada Macliado J).-l'-oi
ella, um homem carregado dos maiores ~unes,. um apoiada. .
obngado a fianças, u.m soldado da 1 e?"lin~a OSa. CAltNElRO: -:0 nobre deputado que-acaba
podia ir para onde qUlZessesem po~e.r set:~p~di- de fallar.com!>ateu a minha emenda, dizq;ue o b?m

_ do uma vez, que -os regulamentos po~claesJama1S se eidadão ]ámals .desamparará a sua palrla ese '!Ôr
pódem estender a negar-lhe a ~da. Masapezar capaz de o fazer a pal.ria nada perderá nene, mo
das emendas propostas a esta ultimapartet ~sta o concordo, além de que qnal!tUef cidadão poderá
inconveniente d~ 2& a. qual comquanto seja JUsta, sempre prestar muito ao publico já por si, já pelos
comtudo t0t:D!i lllusona_a la porque ~s enearre- seus bens, quep<)r este artigo'se lhe perniitte tra?5
gados da pohcIa'S?mPr:e Iiao. d~ ach~r melO.s de fazer portar, e cidadãos haverá que 'em umaeertaoc.eaSlão
n.ascer entraves a sahida do .Clda~o., ~ porque elies fação uma fal~ irreparavel. '.' ,.' .
tem sem.lpre ach~do nas leI5pnnclpl.oS p-,l:ra,~u- SuPti0nhaatos u~genera1de-ex-erettode ~.n~e
sarem. Agora me lembra o que. pratica,!ao os m- reJlutaeão e _credito· 'poderá :elie ,á . seu, '/idll
quisidores do santo. ameio, a leI determmav~ que, tnode'Samparar se~ Irmãos de ~~!I, e: os.ci
nenhum, ré? .fo~se sentencIado sem. app!'ovaçaobdo daàãO"s pacifi_cos 'depois de o~: haver I~do á cnses
seu respectlvo blSpO, mas pelo tempo adianteac.á- extremas? Nao me !Parece JllSto. O JUIZO sobre a
rão -que d!Zendo ~o )ispo!:. --:- o v~sso sub~to :justiça das guerras ainda o~ensivas.nãl;l pertence
vai ser .p,!lIDdo - ~mh,a?. sa.t~feIto á le~l•.ou.o blSP.o'l aos sobàitos, e o nobrepreopmante~ssocon~rda,
fo'sse da yoto ou nao, e1:5 aqUI ,?omo se llludia a leI, cnmpre-lhes portanto obedecer, e 'CaO'parece- í{ue
e assim fazem todos. DIZ o, a:t.:go -.. cQmta.n.~o quej.. POSsão então-subtrahir-se ã cooperação qae~,'soo.e
satisfaca os regulamentospolíclaes -:e ~om ISSO se iiade delie& reclama.~om menor T3Zão o~poãH-áo

inVeritão.m.otivos; par.,à se',im~.dir. a saIrida. '"'0. faze.ro.squecommetteII!·d.e1i~ s'dan:mos.quedev.ã.o
A, primeira ~e está meluida no.§ 1° do ax:t. j jespiar. cO,Dobre preoplnante-:diz que.a..:l~lISuJa dos

relativo à lilierdadepess~al: ~,~9P1emSemcnm.~~ :reg,t$mentos' policiaes ~ comp~ens.lY.ad.~s
que n.ão deve, !1em. e.stá o~mgado',a alguIDI!~bn:I-casos,ma~como-elles:se nao~te:We~:~ca. .á.,ipro
gação, sem dUVida pódehIT e sahir donde q~e~. hibição da sabida, tal :mterpretaçao, é,~mgular~,'SiIS
portanto'- é ~dll?-d!inte ,esta;paTtedoaI"t. 12...SeJa) tento ,portanto a,emenda. '_:'., .c',:

pois todo supp~do, edenemospara as legrsla-l , O Sl\.:MU.NLZ,;TLVA.II.ES:~,(Não o;ollV'ÍMo:osta-
turasfazerem$~eIs.que"regnlem -o~' passapo.fteS: !'chigraplÍos.} , ." " ," .':- ,'. ..' .~<:.;
Eu mando á ~esa a ,emen~,suppressl"~a: ,.' 'I O SR. C.4.RNi:'ÍRO IÍE~:--';Sr~ prem.~te.

« Proponno 'l-'Suppressao~oart., ~2 J.?- tótum.-:-: Ilão:iW3SSO iapPJ:~var oartlgo,,~~,.estáiJ'edisid0'
Henriqufisâe Re::enã~:D'-.'FOIregelLádl!-,. , _ ,J:Quand~,tr,a:Lamos <de gar~4S,: todá. a:c~}&JIle. '

'0 Sá.. ~'\1)A,,~MA.-CiUDO :·.;..;.NãO ,Lénho que Lcessat?a.. ;pa11l;qu.e ?9-dadllO .c.()~,~~eile~~
, .'"..- .--, - f' apoiada' oafillBea:e o l{Ue se-1imitaOil;restriDge;.;~~f;e;nJ<"""
,. fallar SObr.:e,1l5up~sao~lCU,~ée ~~;.c:r:.:;..__! e 1artigõ qu"eocidadão tem direitode,fiCll!tou,;sajrirDem o, podia'ser 'f.Dl"l!11e~~.ma\ena' ,~D__.--. I ,
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-. dO impe.."io quando lhe convénlla; e entendem'~ li:' Sénhor.-A assembléa geral,- constituinte e le-
· guns nobres preopinan~ que isto.é uma conse- ~tiva!l0im~o d~ BraZil, envia esta de:euta

9!1encia necessaria da liberdade pessoal; mas esta. ça.o. sabida do seu selO. com. a honrosa eOInnnssão
liberdade não tem limites T .-- de apresentar ã V. M. I. o !meto dos seUS primeiros

· ~ao terá o de não fa:::er o cidàdão cóasa algwna. trabãlh.os. São.seis as leis que fazem· o -objecto da
que otren~a.!l sOcied~d~ede prestaF a ~ tudo o nossamensagem. . \. ..
que tem direi~ de eXIgIr dene' Creio que Slm. To- lt Na_primeira se acha decre.tado o·modo da pro-

· davia no -artigo só vejo que se obricooa o cidadão que m~~o dos: dec.retos da presente· assembléa con
guer sahir a confonnar-se. com os regulamentos pc- stituintee legislativa. Na segunda, a emnc?0 do
liciaes,·-declaI'and~ ainda que enesjàmais -se es- conselho· de procuradores .geraes das pronncias,
tenderâõ a denegar-Ihea sabida; logo póde sahir ereado. por decreto de 16 de Fevereiro de 1~. Na
o cririlinoso e o devedor que não qui;er pagar, pois terceira, a -impossibilidade dos deputados poderem

· até se lhe faculta a sahidade seus bens. exercer. algum o~tro emp~go durante o tempo da
Disse o nobre pI'eQpinante, o Sr. Andrada Ma- sua ~egis1at~. Na qu~, os caSOs em g:ue são,

cilado, que não se entendia a doutrina do artigo 8 ou n80; toleradas as soCledades secretas. Na quinta.
respeito do criminoso; mas eu respondo que ê ne- o codigo e leis. que provisoriamen.te se adoptão
cessario declaral-o, quando não elle vai-se e não ha neste imyerio. Na sexta, finalmente, a nova fórma
meios de lhe embargar a sabida. porque dirá -:-en provisóna dos governos provinciaes.
conformei-me com os regulamentos policiaes, e lt Todas estas leis, Serihor. sanccionadas pela as
portanto não podeis reter-me.- O mesmo dirá o sembléa geral. constituinte e legislativa, têm por
devedor e. todos os o.lltros ~e estiv~m .e:n seme- ~ priilcipios de n~idade e nrgencia, justiça e
lbantes tlrCtllnsW1Clas. Portanto é mdlSP.6nsavel utilidade gOral da nacao. São estes os UDICOS moti
que se decla.rem os casos em que esta liberdade vos, que dirigem °cõrpo dos representantes da nn-

· fica limitada pela constituiçAo. I ~~ =-"'llzileira no acto de suas aeliberaçõe5, li que
lã por uma. emenda se apontou como restricção' sempre preside o juramento que prestárão.°caso de estar a patriaem perigo e ouvi contra-- lt .Airidll falta, Senhor, n publica~o destas leis:

rial-a com a sup~içào de que nenhum cidadão 54- em vão ellas serião feitas pero corpo legislativo, se
- hitá quando a patria aelle precisar; mas então, digo não houvesse quem as fizesse· executar. Es14 força

eu, fãçamos o mesmo juizo faToravel dos cidadãos está toda_no jXlder executivo, que a nação tem con
brázileiros a respeito do desempenho de todos os fiado a V. M. r., a quem compete a sublime tarefa
seus deveres e escusamos fazt'r leiS. Eis aqui o ah- de empregar todos os meios para obrigar os sub
surdo que se seguiria d'ama CAl .supposição. ditos do im~rio li seguir a vontade da mesma na-

Taml)em aqui se disse que ainda no caso -de crise .ção exprimida na lei.
senão devia embaracar a sabida ao cidadão que « A assembléa gerai, constituinte e legislativa do
quizesse deixar a suà patria, porque se recebeu imperio brazileiro, pois. bem persuadida dos gene
desta o bem da proteccão tambem lhe retribuio rosos e liberaes sentimentos do coração de V. M. L,
com os seus serVIçoS, é quando a deixa tambem. a que só deseja o bem dos subditos do únpen(\, espe
não é mais protegido; oorém, eu respondo que ad- ra que V. M. I. fazendo publicar e executar as pre
mittida uma tal permisSão. considero leonino o coa- sentes leis, dê mais uma prova da confiança, que V.
tracto do cidadão com a sociedade. {Iorque quando M. I. tem nos representanLes da nação, ora congre
esta precisa mais deUe não póde exigtr que lhe faça gados,assim como toda a nação, naUes representada
o serviço de que necessita. 8 tem em V. M. I.»

E' portanto preciso acautelar-nos. especificando lt ~OSTA. DE SUA XAGES'UDE
os casos em que apezar da liberdade pessoal ju.sta-
mente garantida, o cidadão não póde abandonar a c: Com summo prazer recebo as leis; que a as
sua patria.. AlguInas emendas~ propostas já. servem sembléa ge.woa.l, constituinte e legislativa me envia

.. ~ este fim, principalmente a que ofl'ereceu o por esta illustre deputa~o. para eu as fazer execu
::ir. Francisco Carneiro. mas eu~ generalisar w, ellas passão immedIatamente a serem por mim
mais as limitações, e por isso proponho a seguinte assignadas. O mesmo farei a todas as maIS que a
.. . .·:mi~:;~:Íe~ « EMENDA: assembléa ma fôr remettendo da mesma maneira,
-~. . -;------ bem persuadido, que &.odas ellas serão tendentes a

«..Além dos additamentos do Sr. Francisco Car- engrandecer e (elici~ este impedo, que já vai co
neiro-emgerallodas as vezes aue por contracto maçando 8 ser.resp61tado no mundo velho e novo,
ou quasi eontracto. delicto ou qâasi dalicto, deva Iposto que ainda não reconhecido directamente.
responder por sua~ pessoa ou. bens.-GGrneiroàe «Paço, ~da 0.. utub~ àe 1823. Segundo da In-
Campos~FoiapoIada. ... de~ndenC1ae do Impeno.

O Sa. FERREmA FRAl'iç.~ pediu a palaVI:'8 Pa.!8: «IliíPERADOll. C~~~rruCiO~ALE DSFENSI?R PERPE~O
fazer um a4-ditámento ao artigo e dep,?lS do seu ms-: DO BIU.Z~. »-1'01 recebIda com mUlto espeClal
curs(Hem que se- não B'i!tendeu o tacbigraphoSilva) agrado. . . . .. -. .
mandoa.-á mesa osegmnte: .. . O ~R. R.mB!R0.. DE REm.";1)E pedio licença para

lt Accrescente-se estar ou' viajar noimperio. sereurar por mcommodado.
- pód.e Sahir declaràndo' anten'0rn;tente que o ll!!.~ <fIBtin.uou o debate do art. 12 que se estava dis- jl

fazer. (salva a redacçã~.:-Ferre;ra F,.a~.»-FoI cutindo..- - -
apoiada a la.parte e reJeItada a 2&. O SR. CAAVALllO E.MEu.o:-Quando da primeira

. . A. está .temP9. que. era meio dia e meia hora.· e~ vez fa1l~ ·n.e~ . materia ~ por -é<?n~usão dos
.t.rou de volta â deputação, e o oradordella o Sr: Ri- meus ~Cl~OS.que de~en.a ser pe~ttldoa qual
beiro de Rezende deu conta domodo:ccm que linha quer Cldadao:;alili: do pa1Z livremente com seus ca
-sido recebida, e leno seguinte discurso que dirigira bedaf's,· sem exigir Iicen~ especial por isso, su
á Soa Magàstade:. jeitando-se porém aos regUlamentos policiaes e que
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só desta regra geral detião ser ,excepluados os ho- Res~\"3. aI" que nào era senão o mesmo._compre
mens empregados.. hendido no § lodo ar... 70 en\"ohido na liberdade

A.. d.<>utri.na assim exposta é mui clara, porque es- pessoal, e por CQusequencia fieava sendo allUi des
tabelece •a tbese geral da hDerdade da_em4,"I'a.ção, e neeessaria e .ociosa esta 1" parte: propuz pôr isso a
sóexceptua os empregad~s> ~~ elão ex- sua suppres..<>ao, ficando aSSIm supprimido o artigo
po~las. Os reg:uIamentos poliClaes sao os geral- Wdo.
ment.e usadas, .1Sto ~ um pa~~rle que se não Eis. aqui o fio das minhas idéas e a ordem da su
concede sem o e;pe~Ien.te da poliCla em. que cada pres..<;ao qu~ propuz. Todaria como a I" parte é Eó
U!D se mostra prlmeuo lrento de culpa; Isto ~ geral \ aesnecessanl!' e o Sr. Andrada :Machado concorda
aluda para os empregado.:>,a quem~ concedelIcença na suppressao da 1" e 2> parte proposta pelG
~~!,e conhecer que e..~o de..c:obngados da respon- Sr. Gal'\"ão, eu \'oto tambem por essa emenda. fitI?e
sa~)lhda.de, e podem sahir sem d8J!lDo ~a ~usa p.u- embora a I" parte, que só tem o ser llesneceSsarIa.
b1ica. Nestes ~nt.os parece que nao pôde _a'er llU- Julgou-se afinal a mater.ia discutida e o Sr _
nda alguma at;é porqu~ es.ta.mos todos de accoroo. sidente dividindo o artigo em 3 ~s pro • p:e

Quanto, porem, aos mdindados para com algum 1 o Se ...' • poz.
particular, ou ainda~ com a fazenda publica, os • ~ passaTa o <Ir.ligo ale as palanas -St"us
agentes desta, e os.particulares credores de,em ter betls.-venceu-se que SIm. .
cuidado em se81!tar as suas dhidas Pt']os meios Ie- 2.-0

Se passaTll a 2' parte, que.d~z-coflltC:f1to que
glles, C não se devem. embaraçar com a pessoa dos sattsfaça aos reguVItllttltos poltctaes.-FOl appro-
devedores, porque a lei, fundada em juslica e hu- vadno' 5' . • .
manidade, não permitte li llrizão para pagamento 3...e passava o addIta~ento d~ Sr. FerNIra
das dividas civis, e se permItte procedimentos cri- Fra~ça nesta 2- parle do.arllgo.-FoI appro\'ado.
minaes contra os fallidos de má fé, intentem-os os 4. Se pass.na G addI~ento do Sr. Andrada
credores, 0. ~ntã& ficãoesles suj~ilos aos regula- Ma~ado.-Ven:eu-se..que nao.. .
mentos ~licules, e não ha neceSSIdade portanto de 5. Se pass:na a 3 pa~~e do artIgo que diz -os
se estabelecer excepç.ão a respeito destes no artigo q?aes n~nca se t'stenderao a dencgar-sc-Ihe II 5.'1-
que se disputa. }ilda~~Nao passou.

E' portanto á todas as luzes manifesto que o ar- . 6. ..e a assembléa apP!O,a\"ij, II e!I1enda suppres
Ugo deve passar simplesmente com excepção dos Sl~ do Sr. Andrada Mnchlldo.-I:OI ~PE~o'ada.
empregados. I.o Se ~pprova~a a. ~ I excepç..'1o malcada pcll)

_ .~. .' Sr. CarnClro.-FoI reJeltada.
. O SR. G,u,VAO :-(Nao se entendeu o tacblgrapho 8.° Se approuva o 2&.-Foi lambem rejeitada.

Silva.) 9.0 Se approvava a 3&.-Foi igualmente rejei-
O SR. HE.'ll\1QUES Dl> REZEl'iDE :-Bem se diz que tada.

3. prevenção íaz~nos ver nos objeclos externos aqui- 10.0 Se appro\"8.va o additam<lnto do Sr. Costa
lo que não existe senão na nossa c.1beça. Barros.-Foi rC'jeitado.

Os nobres deputados entenderão que a intenção . ll.o Se approvava o additamento do Sr. Carncir(}
da illuslre .cClnunissão dizendo -eomlanto que sa~ de Campos.-Julgou-se prejudicado.
tisfaça ~5 regul~mentos poli~a~ foi qu~ a~uelle Como era' che""ada a hora dos pareceres, leu o
que. esbve~se li~ado aobnga~es, ou e~lmmoS?, Sr. Maia como r~a.tor da commissão de legislal'.ão
podia ser .unpedido_: entendera.o. que assI.m .deVla o seguinte· • )
ser, eporlSSO acbarao que o artigo era multo claro; a: PARECER
mas é lSto manifesto naletra do artigo? A illuslre _. ..
commissão julgou-Eeguramente <pie era preciso es- a: São-Thlago GarrIdo dIZ,. que tendo embarcadO'
tãr desembaraçado pela policia para poder ~hir do em Buenos--.A,yre~ no.bergantim. Nossa SC11hora do
imperio, por isso _poz esta 2'" parte: mas 1mme- CaN1~o, que segwa VIagem· a GIbrallar, e trazendo
diatamentecomprehendeu.que .ella dava aso li que comslgo.llOO pezos de mooda hespanhola, em pe
os. empregados da policia pudessem a esse titnlo zos,-mel()S :pazos e pe7.etas, ~companhados de co~
impedir. ~ sahida,figuran~o eIPb.araçoS? porque o petente .gUla, acontece.u arr~bar a es~e por~o o dIto'
governo e·setis,agentes sao mUl. habeIs em fazer berga.ntlm porque abrl~a a~ua, e aqUI manües~0!1 O·
nascer pret.extos de toda asorle; e,assim ficaria il- supphcante aqueUe dinheIro, no aet.o ~a \'lSlta,
Iudida a liberdadé -de ficãroti Sa-hirdo imperio. como mostra por.documento.. Quo conc1uIdo o ~on-

Que fezj.ois a;commissão-'i Accrescentoua 3". certo do ber~antlIn eencaI~llnbado ao seu desbno"
arte -os uaes nunca. se estenderáó adenegar-se- outra vez abrIl;! agua, e po~ ISSO de novo entrou nO'

fL _L ':I~-obviarque·se.illudiSse aliber- porto por arrIbada; e entao para 1?1elhor s~ con-·
...ea sw.lcau.. para . . certar, desca!Tegou toda a carga, a excep~.ao s6-
dade.· . ."'.. ,. .. . .. . .' .. mente do dinheiro, que elle supplicante conservou

Mas, tem-se proposto a suppressao !1es~ ,3& pa~ a bordo, e sempre na sua caix:I, na intenção de fa-·
por· ser· um pleonasmo .d~.eeessaz:o; eu. ·por<=< zero a sua viagem.a Gibraltar, ou na mesma embar
entendoquee1la é a prejudicial, po1sque Imporli~· cação, ou em outra qualquer, que se dirigisse para·
a obrigação·- de satisfazer aos regulamen\os po - aquelIe porto. .., . .
ciaes;se estes· Dunca:se·podem estender a·negaf..lh~ « Que no tempo do concerto forão a bordo o a.-dmi
a sahida:!Faca-se·tndo,~omtanto que.o homen;t ha nistrador~ e maís alguns o:fliciaes-da alfandega, e a.
de •sempre sahir, pois que. por um a:l.igo ~~stitu- pretexto de não t.er sido manifestado nesta. segunda.
cionalná.da- se lhepóde oppôr: oIIIal/?r cnmIn!lso,· arribada. lhe tomarão o sobredito dinheiro; sell
o soldado ·ohomem,earregado de diVidas e obrIga- unicorecurso, e o conduzirão ólssim ã ultima mi-
çoes·infallivelmerite:~e.. . . --. seria, sem que, para esta tomadia, e para a pnzão,.
IA s~daclàuSuIam~noresinconvén~entes.~; em .q~~ esteve -yinte e sete dias, houvesse justiticado
mas aSsiin mesmo·são·grandes, porque lUuda a.I1- o legttImo motlvo. . .
berdade enunciada pelas razões expostas. .-- . . (\ Que tendo recort'~do a todos os melos,· e ~téao
•Eup~nto propuz·a:suppressão da 2& e.3" parte. governo pela: secretarIa de t'stado dos negoclOs da·,
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fazenda, não lhe tem sido possivel conseguir a reg. da 'n~ssa~com-petencia; ta~vez Dão seja; mas Por
tituição do referido dinheiro. por ,isso vem perante or~ n~o se. pód~' asseve;.-rar ISSO COOlcerteza; o sup
esta assembléa. a implorar.'emenda na que elle phcantedIz que manilestára o seu dinheiro na
chama desordem. A. commissão de legislação, p;'tra sabida, e 'que Ih'o tirarão eom o pretexto de 6 não
poder dar o :,seu parecer sobre este caso preClsa, dar aQ, manifesto na arribada; ora se isto é assim
que do governo se lhe dêm as informações neces- temos, injustiça ao ~en~sna minhaopinião;.cpara
sarias das clrcumslancias da tomadia, e das razões, ch~rmos a ter eVldenCla é que se pedem as infor-
porque não t~ sido o sUDplicanLeattendido. ,maçoes. " ' .

« Paço da assembléa, ~ de Outubro de 1823. - sempre assim se tem praticado aqui; quando a
.Antonio Rodrigues Velloso de Olitleira. - Josi An- commissãoduvida, pede esclarecimentos para dar
tonio da Siloa Maia. -José Teixeira, da Fonseca o seu parecer comseguratiça. e poder sobre enea
VasconceUcs.'- D. NUM EugeTlio de Locio e Seil..; asserubléa delibez:ar. Não vejo onde estã o' absurdo
bit:.-João Antonio Rodrigues de Cart1c:lM.-Es- quando se procede sómente eom circumspecção;
tevã-o Ribeiro de Re:::ende. » O SR.' ARAUJO Luu.: '- Quando se pedem infor-

O SR. CARVALHO .E MELLO: - Ainda que, Sr. mações ao go.erno e.para ter a commissão perfeito
presid~nte. ordinariamente !alIando, o pedir infor- conhecimento do negocio. Um dos Srs. deputados
mações ao ~.erno seja justo para se decidir qual- que combaterão o parecer. julga-se em estado de
quer negoclO com conhecimento de causa, e com decidir, porque tem conhecimentoparticula~ da
mais certeza, todavia' no caso presente não s6é materia; mas nós olhamos a questão pela exposição
desnecessario, mas produ:iria talvezmnior desor- que do negocio nos faz a commissão; e supposto
11em e confusão Eu sei do facto de que se trata. que a materiaseja objecta do poder judiciario,
porque {ui quem na

o
qualidade de juiz da Alfandega comtudotalvez que se possa pedir a rasponsabili-

mandei proceder li tomadia de_que ora se queixa o dado do ministro.· . .
apresado. . Em uma palavra eu não posso decidir d'uma

Denunciando-me o administrador d'alfandega de q,uestào de que não tenho o preciso conhecimento;
que existião em um navio já visitado. fazendas que c por isso acho que se peção informações ao governo.
não tinbão sido ~llpachadas. nem ml1nüestadas, Saoeremos então se foi bem ou mal julgado, visto
ordenei que se fossem aprchender, e achou-se além que aparte já requereu até.á ultima instaneia, e
disto quantidade de pezos bespanhóes, que não ti- tambem ao governo, 'de sorte que só lhe resta esta
nMo pagado os direiros de sabida. Feitaa ap~ensão assembléa, que é na verdade quem lhe p6de dar o
remettLerão-se os autos para, o' competente JUIZO da remedio. se estiver nos termos de ser attendido.
superinteDdencia dos contrabandos, e ahi havendo Venbão portanto as informações para sabermos se
discussão plena, forão os autos julgados a.final com baviolação de lei. ,', .', , '.
audiencia deste supplieante. .Tulgou-r:e debatida a mataria, e posto o parecer

Estão exbaustos os meios judiciaes com pleno co- á votação, foi approvado. .
nbecimcnto de causa: a materia é criminal. que não O mesmo Sr. deputado. leu outro parecer da
admitte por via de regrllrevista, e quando tivesse dita. commissão concebido nestes termos:
lugar, cumpria que o supplieante a fosse requerer ' , -
~ompelentemeDte; J.!l1lS .DllO _a estaa~mbléa. que «PARECER
tendo só o poder leSLSlativo ~ao. d7ve u:trom~Uer-se cc A commissão de legislaeão tem ,visto o reque-
no exocullvo, e menos no JU~lCi~l.. E preclSo que rimento' de João AntonioCalvet, que foi. guarda
de uma vez firmes nestes prmcipios fechemos a livros dos {alUdos José Luiz Alves e José Alves da
porta a taes recut:SOs• . Costa Bastos Portugal, aqueindemandou pela im-
. De outra maneIra alé~ de redu~t:,m.os ~ secreta-portancia de seus ordenadós. Diz,neneo supplieante

rUi,' da assem.bléa a eart.o~lo de escnv~es, Iremos em que tendo conseguido s~nten~ contra os fil.lIidos. e
"6% ,dll debelar e des~utr o despotl$mo, C~Labele-t tendo-a posto em execução, foi por O1!tros cred.ores
0«:&-10 entre. n6s, l!' então fllZemos que:a naçao. qu~ obrigado a entrareIll concurso, e disJluta~ as pre
só q:uer a, Justa. liberdade•. se ~rn~ escrava do das íerencias; e que 'nestas, apezar d,as dI,Sposições das
~tíSmo de mUltos, que e pelor amda que o depo- leis, ~e favorece~:a:, sua ~usa ,pelo privilegio _da
tISmo de um 56. sUa 'divida. deeahlOj'tendo SIdo, contraelle.toda:sas

O SR. ANDRADA MACHADO:- Querer conhecer decisões do tribtinal":da supplica:ção,de que sôlhe
desta materia é um perfeito absurdo, porque é con- resta o recurso, revisaria, de que nâ<l p6deo:apro~i-
verter um legislador e!O juiz. A commissão é. de tar-se, por ra~ta detnei~.', ' , .. 0.
parecer que o governo mforme sobre este negoc.lo ; '« Nestas ctrCum?tllnClas reclama ,O' ,seu dl!'ElIto, e
e eu creio que toda a.a~semblé,',a conhe,ce, que IstOIsupplica a esta augusta ~mbléa, haja de faz~r-se
não é da nossa attribtllÇ3o. Se ,este homem enten- ca1'goda sua reclamaÇao. para qu~ a ~llllssão
deu que ella lhe pOdia d~ferir, en~non-se; eUe nos de ·1egislação, chamando os autos, proponha .que
procura cet"tamente maIS como julgadores do q~e devem declarar-se °n~as: senten~ profe~d~
como legisladores; ora. eu que estou 'pela n~~o ,contr<1 elle. ~ contr~ as leis. Á sobredl~a,.comnllssao
constituido legislador nao quero descer para Jmz. é de: parecer, quenao é da comt'eteneta da, assem-

O S "ILC'.. "'U'~ d ill 51 . , 'te bléa,oconhecimentodosnegoClos,que :comoeste,
• ,R. ~A: - m _ os u res ~reoPlB~ s são das privativas, attribuicões do poder judiciaria.

dIsse que neste caso erao desnec~ss~nas_as. or- cc Paço da assembléa' ,20- de Outubro da -1823.
ma~s.dogo-v:erno;omasa commlssao nao Julgou D Nuno Eugenio àe Ldcio.-1OBé-Antonio.dá,Silfill
a~sun; e do discurso d3 nob~e deputado o que se Maia. -João Antonio Rodrigu.es;de Cmalho
-deduz é qu~ elIe .asnaO pre~lS8., porq~e tem .per- José, Teixeira. ela Fonseca VasconceUos.- Anto,;io
feiLo conhecunento. do neg?c:o, mas dISSO naO se R à ·"UAq. :Velklso ti'Oliveira. _ Estet;ão Ribeiro ele
~~gue qu~ tambem a commlSsao e a assembléaas R~;:~» " " o '
naopteClSe. ' . ' . - S ,A._ . M' C b aDisse Outro illllStre ,deputado que o negOCIO nao é O~. Ar< ul\A.DA., AC~DO: - omo se re o p ~
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recer ~tecedente se resolveu que se pedissem in- J (Fallárão os Srs F . F
.~rmaçoesao governo, parece-me que para sermos chado contra a' em;ra rança, e Andrada Ma.
JUstoso.mesmo se d~ve ·pr,aticar com este homem entendeu o ta~pm~n) a proposta, mas não se
quetambem ..emqueuar-se de uma injustiea. ·0 S' 'O..::.O 's 1l.. H . . • R. _~ROUCm: -UL.'UlO:oi· - Sr presid te,

R. aLUA: - a differença entre estes dons rece que a minha eméndâ'- f: .6D pa-
casos; porque este supplicante ainda tem outros isso é atacada pelos illusu:sade ol~dtendida, e por
recursos de que_ póde lançar mão e que a lei lhe de falIar. pu os que acabã.o
faculta, o quenao sureede com o outro que já es- Eu não impu~o, nem renrovo o" d .
golou todos. . dos' como ounrtl~g'n' ,. JUIZO, os Jura-· P h . .. .' . .' . i'''' ana se Ja passou como direito
.. or aver g;uem malS pedisse a palavra, e dar a mdindual e garantia o juizo dos jurados? A o
h.ora, ficou adIado. o que, se trata é da execução.: essa é que eu defe.~~

~. SR. PRESmE~"TE deu para a ordem do dia o ~ça gradualmente, pelos mconvenienLes qu.e Jhão
proJecto de constituição. , . ae occor~r na mudança repentina em um' paiz com
· Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. -Mi- S povoa~o espalhada e ~aIta de l?Zes. Iá disse aqui,
guel Calmon áu Pin e AZmeida, secretario. p~i!Ei.i~ ~~~~n~~~~e nao deve Julgar o Brazil todo

Quem con?ecer o interior do Brazil ha de COn-
Sessão em.2! de Outubro de :1823 cordar commlgo, e ha de conhecer que a prudencia

. pe?e que a mudanç,a seja gradual: estabelecido esle
PRESIDE~Cli DO SR. RIBEIRO DE. . ·ANDRUi.1. JU1Z0 V. g. na capItal de uma provincia o merc-

,Reunidos os Srs. d.eputados pelas lO horas da ma- cend_o a approvaÇão dos povos; as luzes c'a pratica
nhã, fez-se a chamada)., e acharão-se presentes frl s~ vao .derrll;mando, e com facilidade a mesmo. pro
falta~docom ca~SIl. os ~rs. Perc!ra da Cunha, Arauj~ v,~denc.Ul \'lU tendo lugar. nas difTerenlcs comarcas.
Gondim, .FerreIra Barreto, Ribeiro de Rezende EIs-ahl porq~e ,:u .~ a emenda, e não porque im
Paula e Mello

ê
Andrada e SilvahAlencar, Carneir~ pugne um~ l!lstItUlçaO, que a todas as luzes é utlla

de Cam.pos,. amara; e sem e a os Srs. Ribeiro um povo lIvre.
Campos,Ferreira Franca, Bispo CapeIlão Mór; Gama, Propoz-se a emenda, e não foi apoiada.
Costa Aguiar e Françá. . O SR. GAL'lÃ.C?: - Não julgo ql;lc os jurado! sejào

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a se~o, e menos necessarlOS nas causas clvois, que nas cri-
lida' a acta da antecedente foi approvada. . mes; nem que para e~tas haja mais facilidades, do
. Entrárão enlãona sala os Srs. Bispo Cap'ellão ll.ue PI1!'Il .aquellas: 8:1em da Imports.ncia da!'! mate

M6r, Costa Aguiar, Ferreira' Franca, e RIbeiro na~ cn~nae~ conSIderadas em si mesmas, o gráo
Campos. .• d~ m.tel.hgencla, ~ue se requer no jurado para bem

dlscnmmar as clrcumstancias, de qU6 o crime é
O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu conta acompanhado, e de cujaaccumulaçlío resulta maior

da participação de molestia do Sr. França.- Ficou ou menor gr~veza, é sem duvida alguma de out~
a assembléa inteirada. . ordem. que.nap é o que se emprega no eXllme,das
, O SR. SECRETAR10 CALMON fez 11 exposição do materlas.ClvelS; porém quando assim não seja,
conteúdo na.representação d?s moradores da villa ne.~ por ISSO é menor.; e ·se.no projecto de consti
Real' daPrlUa Grande, de cUJo . exame fôra,encar- tulçao se .marca des<!e Já a enstencia de jurados nas
regado ns'sessàoantecedente. o . ~usas crIme~" eu_nao~posso conceber porque razão

Foi remettidá ácommissil.o d'agricultura, para l~ua.I determmaçao na~. terá lugar a respeito:das
esta a dirigir á de fazenda, e a outras, segundo, a clvels, quando da SOlUça0 destas. 6l!l}:~gra'pende a
naturo:r:a dos objectos de que tratava., ' . fortuna de um sem numero de llUIlllias;quetalvez

não fossem hoje victimas da desgraca, se a: decisão
· Passou-se.á ordem do dia, e foi lido o art. 13, de suas lides fosse commettida a estãsorte.de juizo
que diz: , '. . ". . . . 'A razão allegada por alguns Srs, deput.âdos qu~
,.. U Art. 13; Por emquantohaverá s6mente jurados semelhante instituição não ha.de responder ao; suc
em matarias crimes; as civeis continuaráõ a· ser cessos,.que se prometLem os que,opinã'o em sentido
decididas por juizes e tribunaes. Esta restriccão c~>nt!ano, ql;lerendo-a faz~r ex;ensiva: até nascatiSas
dos j oradqs não forma artigo constitucional. li ': C!VelS, por ISSO que no Interior .das provincias os

O SR. AaoucHE RENDON:~Acho, Sr. presidente, cl~ad~os ainda n~o têm a precisa educação,. nem
que este artigo, deve ser approvado, porque a sua SCIenCIa necessana para o desempenho de tão ar
materia contém doutrina- necessaria para· um go- dua tarefa, é no meu modo de pensar do nenhum
-verno constitucional ~porém.. observando-se, que o momento; por quanto a differença de idéas emlal
iUizodos, jurados é· totalmente.ignorado entren6s, materia anda na. razão da variedade das. -especies
obsenando-sec o1lstado do Brazil no seu interior, occurrentes; e nmguem haque· ignoreque.rio in'
e quantos' embaraços. se encontrão em praticas e terior das provincias o, maior numero' de liti~os
costumes .novos, que ataeão o habito a -que os povos versa. sobre limites' det.erras, e; outras 'questões
de longo1..empoestão ligados, lembro-m,e que para propnamente ruraes, as quaes osagríciJltoy:es en
este novo systema produzir melhores fructos sem os tendem, umas mais que os nossos magistrados, e
inconvenientes de um.a 'mudança geral e repentina, outras pelo menos tanto.
se f8:~ esta· mudança gradu.al e paula~inamente; e Além disso a ignor~nci.a ~~ c~dáa caõa pa5S0~
por lSSO proponho a es~ artigo a segulDte ~~enda: como estorvo .aesta lDStiLulçaO, tambem attinge á
o' <c Por ~quanto.secll'á estabelecend% JUIZO dos classe da magIStratura, e estou bem certo que os
jurados, sómente.em 'materiascriminaes,:naqueIlas que forem. sinceros hão ode' confessar, que ignora0
cidades e villas, lJUeas' 'suas circumstanciaso:exi;..' pelo.menos naus terços da nossa legislação: não
girem. As matenas civeis etc. 21 de Ou,tllbro. -I faIlo com o~ moços, fallo com os velhos-znagistra:-
Toledo Renàon.»·, '_,' " dos." ,
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. ·~o~ o~rir.~.:presiden.te;,.qne nas causas on:o,degrada,de seus lateS!.Assim,o systema será
civeis. á influencia QO gc>Terno é, n~n~;Wl1a,~ que manco, ~utilado, eim~tfeito;: ' ,"
para garantir 'aós cidadãos,seus-direitos, basta que, "Nesta, ~~, ainguem 'póde·pretender,patente
as criminaes não,~j~o ~ujeitas á ,decisão d~~ de nQvainyençào;~ili.~ :EfQisPu.tado por.-graves
ga~os: e' pot:ventma ~rjUlZO'd:a~rôa~n~~do au..~o..que.é a favo~,~ ~~tra~e1hante insti;'
menos fatal, qtle os JUIZes crmunaes't Não sao as lm~o" HOJe porém .a inStitui~Q.deJuradoS é ,uma
provincias' de Miilas-Geraes, de Goyaz~ de Malto dasantiphonas'd<Hlia., ' " " .", '" '
Grosso, monumentos vivos da sua prepote.nCl.'a, das "Um bem conheeido~nte escriptor da França
súas arbitiariedades't,A. desolaçi.o. que, as cerca, com e~trao'rdinariaerudicão andou esquadriDhando
não insta'qlie S8 aCabepór uma vez com este modo vestigios dellaemvariasaD.tigasnações.Montesquieu~
de julgar! NâQ báSta a d~'"Ualdade dos con~do- que ãliás é tão'judicioso, elogiando a 'constituicão
res, os privi4'-;gios in.jus'<l.5, com ~e um dos ,contra- ingleza, ~e admiUio a. dita instituição, com epi
~tes"acabronhao outro? E'p;-eClS~ que seaccre;;- gramma que ellaV(;llU do maUo'da antiga AlIe
cente:a isso_um jtliz, para assun dlZ~r, da familia manha, fun ando-se em uma·passagem de Taeito,
de um dos litigantes" ., " " em uma das S~l:S !>bras, de Moribus Germatlorum.

:E' ainda:se aj~ça, se a intéireza form~seo seu Po~, de facto~entre as ilaÇÕeS modern~ só d~
caracter•• " porém, comquaI.lta magoa o ~lgc> 1.D~ pOlS da revo~uçao da Frallça se tentou mtroduZlf
~çado. daquelle que "não tinha, noantíg~ J:!llD1S- em ou~s JlaIZel;"q~.•teII!adQlltado osystema de
terio, dinheuo JlllYa fazer "Valer o seu direlto; a governo miXto, porunltaçao de Inglaterra.
justiça era um fraco" esclldo; a magistratura por- Na antiga, Germania eSsa instituição pôde subsis
tugueza tinha chegado a um tal ponto de C01TUpçãO tir pela· grande moralidade do povo, que é bem
aue é difilcil conceber: e o povo estava tão convcn- descripta,pelo pincel do dito T.1cito, dizendo que
-veneidodé que a ainbi~o era o seu primeiro moveI am ,fiinguem se ria ào8~.; flem. o COfTomper, c
que ~àffrontavão'cara a' cara, ainda' aquelles que se CQrr&mpUo t'ra-, .o:estylodo tempo; que os bom
p8!3. taes assaltos não tinhão dado azo. costu2nU f7alião maia no ~tado, do qtU as boa, ki.&

Logo no principio da minha judicatura em Gor.az em outros pai=es. - N ema illic vitia Net, flee cor-
me offerecarão 50 oitavas de ouro~ um parde rumpi, e:~rn'mpe1't: ~culum fJOCOtur: pltU ibi
sapatinhos (diziao'()fferente), se eu desse um-jul- oaleRtfxmi mot'eI, ~alilribon<B·legea.
gaâo a seu favor: ,e se ai!lda ahiparasse a arbitra- A instituição dos Jurados se introduziu entre nós
riedade desta. classe, bem estavamos; porém até as sómente no fóro militar: porém nào se concedeu
violen~ias erãodo ~u recurso: magistrado havia, ~os soldados o serem julgados pelos seus C4mlU'~dns
que deltavaa parte a pontapés pela escada, quando 19aaes, mas só pelos seus OffiCla.es; e sendo o cnme
senão prestava ás 'Condições, que lhe propuohão, e destes, são jttlgados pelos 'SellS pares, e conformo á
quando mesmo nãojuravão o que convinlia 'ao juiz; graduaÇão das patenteS. Todavia nunca elIa ad~i
fui magistrado: conheço~a'necessidade de' uma 're- riu a confiança do povo; tanto assim que se d12ia
forma; :voto por elia: voto pela admi..csão dos jura- no vulgo, que, 'Q() geral, a regra juridiea aUi ~rn -
d9S em causas crimes e civeis. aos mortos tepu,Uura, aos fnVOS escGpuLG. - E' mll-

o,S· . "_. . "Tl\!- • ) N nifesto o perigo de tal institUição -em povo' de in-
".. ll. .,A..WIUDA ;WACRA~••:-.v,a~se ouno. ,~struçãonão'naturalisa4.a.comgeneralidade compe-
~~do, disc~o~~~~~a's~gumteeInet:lda: :' tente.·.·; '" :, :..' .: .. :
_ !I Em ,yez ,de-'.juiZes,'. diga-se magistrados..... .Em .Inglaterra,.onde circulão mais de cem 'perio-
Âildr~Meck<:;ão.. » ....... Foi ap<liada. '.. di~os, que se vendem por milhares, ~ ainda os car-
, . ,~, ~- , .:1':';_ '. S" "(} 't'. ' rellOslêm-~folhasvolantes,que6Xls1tlm.emcada

o:,o~. "'ILVA :=..~A:,-:- r. presl en.e. P!?PQ- taverna? todos se informão dos, casós mais Jallados
~,oa..sapp~o.do. "arug.o 12; lJ~.e se, es~ dlSCU,. do dia; Com' esPec.ialidade dosjuizoSdósjlirados; e
~do ~ por ,m~ p3!ectlr. que,sópóde ser,obJecto de assim, pelá menos as classes. médías adquirem' a
le~ .:re~ent;l::ra eID· oppo~unot~II!Po, ~~ndl1 sagacidade nece~Sarià ajulgar' sem precrpi.tação~ e
se ,tiver, f~~tcla- re.~orma_d~, codigo.~~IDlnaleC1;vi1, com ~ustiça, á vista do exame dos factos, sendo bem
e, pelo, p~~res~o (le ~eial ed~~çao do pov~, ~ste dirigIdos pelo magistrado',:a'qnemo povotribnta
se; mos~r,egm.,sapengr~, mB,15 ger~,.morali~I!JlEl! 'amaion"eileracão.Sem duvida não' estamos nestas
e mteHigencIa,~afin:i-de se exerC?er?, JU:.zo ços Jura~ cireumstancias;-e corr~se todo ô riscóde se julgar
dos,.tendç)a~~xa·de.seus,cqn~l(ladaos,~.serda vida;emor~, daholll'a·e hõérdade; 'pelas pri-
e~tregu_e.~ sua ~IlSCle~cUla d~lSaO de"~us dU:Euto,s meiras impressões, e hoatos do Po.vo. ' ,.,.
~mter.esses. ", .; ",.., , ,,; ,~E'beDl-constailte-e-qUotidiano,.quando·acontece
. Os ill~.J.:6dactores .do {'rOje.elo têl1'!' rElconh~ algum gran:de crime qne fazruidõ nacid~de! se re~

Cldo..as. .d,iffictl1~des:d.al~l~,1ll,'?0 dQs Jurados. ~o. ca1l~ ~pelta-, ou maligna v..oz-~~ :alglUI! mdlscre.to~
Brazil~to,~~~.ClVeiS, e porJ.SSo. fizel?1o ou ml1l11go,sobreqllalqner'lDdividuo,amdada pro
~ta,p~e~~p~o.daregra da.garantla,Já sane- bidade a mais bem estabeleci~-a q~lá::e-i!Dpu:
clOnada, ~OJ!UZo~OSli1ra~OS,.declaran.do nao félZer tação corre de bôca em bôea,eO"mISeravel:w.no
essa_.re~~():art.ig,o~IlStit:tlCl~D<!-l_;. .:, ,,' . ,. ': .. : cante é logocondemnado :poriodq· a:paro,e;~

Para-:qúe~is:seingez:W talartigo na. constit~.. abandonado·portod~ O·pOVD, e'pareceabandoua~o

~~:i:~:;e~O"d~°U=;d~-~n:~c:::~~~~'~e~:r~o~~~f~i:'p~~.';,~idO
péi!8.jáse,.íran,'~.. "a, ;tOO,'as,a~.rJ3ls~ .. ~e,ciaadãos, ao. 'Jura.do o que-se diz Sl1spel~~de: ~diclOs,:;vehe-'
O,~to-dEl,j., ~ em m,.aterlas,cnmmaes. ~ pro-; meutes" !ica.. á, mercê~do~J~s ;tem~rano.s ,de
crastmar.,o~exercicio dos Juz:ados sobrematerias-de homensnao acostumados adiscutir.classeS'de ~e~~
me..ra .prOpriedade, ond~ .qualqu~r .~.nte~ça .in.. ~~.ta provas~, penas, e 'a se- proferirsen~nça~am;us"lDl
sópóa.e piejúilicar,.mas nãoata<:~·mteuament~a qua ;ou,;se:fore~..os membros"dos~dospesso~ ..
exi5tericia"dOS: ,cidaâãos,oa."fazer, a, mina de:~a de .~~co-" en~ndüíiento, ~ de ~çao JJrando,'del-
Pessoa efamilia com á pena que macuIa a reputaça.o, xarâo unpumdo o verdadeIrO crJmmoso~" "
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~d~ em Inglaterra, co~ :particularid_ade ,nas' a~ .réo, apenas se póde deduzir de concurso de in

proVUlcla~) onde o P?VO é maIS rud!?,. se nao .fosse W:ClOS, presumpções, e conjecturas, e outros admi
a sahedona dos maglStra~os,. quedm~ ,?S Jura- Dlculos, com que os juizes rastejão os traços do
dos, e que certamente mUlto Influem no Jwzo que malvado.
estes formão ~~ qu~d31d~ e ·prova dos factos, as Preciza-se de sagacidade e espirito disc.riminador
senten~ senao lm~SSlmas.· .. para se distinguirem as testemunhas verdadeiras
~tara lembrar aquI o facto, que refere o r.ns~~e das~, e n~o menos para alcançar a verdade da

escnptor DeloIme na sua obra sobre a COnstltUlçaO confissao do reo, e da acareacão com os cumplices
~,: Inglaterra. Andand? em correição o celebrado e testemunhas no caso da ag~o, e da defeza.
JUIZ !.Ord Mansfield, ~Ol accusada ·pelos camponE'zes Do contrario, muito se arrisca a condemnar ao
perante elIe uma mxseravel velha, a qual com o innocente ou absolver-se ao delinquente. occasio
pezo ~?S ~nn~s era corcunda ~c.?m() eu) arguindo-;a nando llela sua impunidade a reproducção do de
de felt.!-celra, Jurando que a~o andar com os pes licto. Nem são raros os casos, em que a mesma
para cuna, e?- c:abeça para blUXo. confissão do reo não seja prova do crime.

Aquelle IIll!UStro, vendo a ~teza dos accusa- ?\ào ha muitos annos que na Ilha da Madeira uma
dores, e C? pen~o da condemna~o, ~onforme _as ab- pessoa nobre, mas dada ao vicio da embriagu~z, de
surdas leIS antigas contra a feltiçana, por nao en- noite tropeçando sobre o cadaver de um asassinado
con~r os prejuizo~ do povo, dando 31X de impor- com mui~as punhaladas, estando f6ra de si por be
tanCla ao caso, Dao teve outro melO de salvar a bado. cwdou que alguem se lhe tinha opposto e
aecusada, senão assim faliando aos jurados ;-esta arremessando-o por terra, e depois de lutar com' o
mulher, vós, e eu, temos a honra de ser membros cadaver, sobre o qual cahira, veio todo muito ufano
de uma nação livre; e portanto temos o direito jactar-se, de que tinha morto ao inimigo; c, para
de não sermos julgados senão por· alguma lei pre- dar prova da sua valentia e desafronta, moslrava o
existen~; mas eu, que ha tantos annos estudo sangue com que estava manchado.
a lei da terra, ainda não achei alguma que prohiba Dabi resullou logo a sua prizão com a achada do
andar com a cabeça parabaixo, e os pés para cima; cadaver, de que se fez corpo de delicto. E como o
portanto todos tilm esta liberdade. e deve a accu- caso foi atroz, e a pessoa do morto ora de familia
sada ser absolvida: no que os jurados concorda- distincta, veio ordem da côrte para maior exame do
rão. caso; e sendo o dito prezo remettido ao Limoeiro,

Sem duvida no Braziljá existe bastante instrucção, onde se lhe fez processo, foi depois absolvido, e
nas cidades maritimas, com liberaes principios de julgado innocente, não obstante a sua confissão es
humanidade: mas não podemos dizer o mesmo fóra pontanea, e a achada do sangue do seu vestido. pela
dellas, pelo systema da captiveiro. e falta de edu- prova que resultou da devassa, em que se fez pa-
cação. lente a verdade do facto, e a convicção do assassiuo.

Sendo a maior parte dos crimes commettidos por Em juizo de jurados a probabilidade seria a coo-
escravos e libertos, se estes fossem tambcm, como demnação do miseravel, que'pelo seu estado de em
cidadãos, eleitos para jurados, o seu juizo seria briaguez havia falsamente aecusado a si proprio.
provavelmente mui temerario, e ainda cruel, pela Não é preciso para maior demonstração o recorrer
observação de Tacito - tanto sCliVior, quia. seroie- á historia do fõro criminal. Em cada nação tem ha
rat- : e sendo o escravo réo, e brancos os jurados, vido muitos destes casos. Na coUecção das causas
é de recear que fizessem juizos ferozes, pelos máos celebres de Mr. Pitaval se encontrão extraordinarios
.habitos e indifferença de grande parte de senhores monumentos desta natureza.
á vida dos escravos, e, á sua flagelIação, não atten- Basta aqui recordar os casos tragicos dos poetas
dendo á regra das penas, que o Sr. Gemide já aqui, dramllticos. em que seus autores, pelo conheci
em materia analoga, intimou, citando a Horacio: mento dos negocios do mundo, sabem figurar suc
_ Nec scutica dignum horTibili sectere flagello. cessas com tal apparato de circumstaneias illusivas,

Eu temo que até se não trate como homem ao es- que ora representão a cerlas pessoas, como crimi
cravo, como sustentava a matrona de Roroa,que nosas, ora como .virtuosos, no jui~o. dos cspecta
mandava crocificar a um seu escravo sem·fÓrma de dores, quando aliás, no desenvolVImento. da tra
juizo, não obstante as reflexões humanas do marido, gedia, se ~anifesta· a verdade dos ~ontranos .cara
como bem em dialogo descreve JuvenaI.-Pone cteres. Seja exemplo a bem conheclda tragedia de
CTUCem servo etc: Sr. presidente. Tenho ouvido Zaira. .
aqui varios pareceres de alguns Srs. deputado, que Nos debates que tem havi~o ne~taassembléa,.se
até votão para haver já o juizo dos jurados em tem accumuladv, com acrunoDla declama~ona,
causas civeis; e os que o res~rvãC?· ~ara lei !egul~- tantas invectivas .contra. o cor,po da ma~tra
mentaria e formação.de codlgo clvil, todaVIa Opl- tura. que parece, que as mstanclas para a mtro
não que ~ão se deve esperar. para mais tempo nos dueção do juizo dos j':ll"a.dos não lanto se fu~dão na
casos. crimes, eantes da reforma do codigo criminal; ex~ellencia des~ in~tltWçãO, (que eu apreCIO, e ~e
com o fundamento de. que é mais facil em taes casos os mglezes conSidera0 como o ba-lu!1rte das suas h
orecto juizo dos jurados, eleitos entre os homens beTM.deS) quan~o ~o: r~coroso adio contra o esta-
bons.da terra•. que sãQcompetentes, s6 pelo :~ex;so belecldo poder Judiclano. ...
commum, para0 exame dos factos, e formaremJ~l~o . Aindistincta censura dos magIs~ra~os e cert~
da prova que delIes resulta, pertencendo só ao JWZ mente injusta, e s6 p6de ter. fito de mdjspor e ~stl
applicar a lei~ .. . .. mular.o p~vo contra a a_utOrldade dos JUIzes, alDda

Mas quem tem. pratica sobre casos criminaes. sabe d~ maIS illibada reputasao; o que affrouxa ~odos os
adifficuldade que muitas :vezes se encontra para vlDculosdasu?0rdinaçao. I'fo.geral?6 p6~edi.zerco~
formar-se juizo ··satisfactorio sobre a .verrladedo ve.rdade!10to~a,que a admtmstraça? daJ~stlça.cn
f~ particularmenLe sendo dos crimes !OCcultos, mmaUol, e alnda é, entre~nós, !.llalS -eq~tatlva .do

e •~mesmodireito reconhece ser de.diflicil prova; que.severa; e talvez ha maIS razao de que.ua.de lm
~cuja evidencia moral, para a imputação'daculpa pumdade dos réos, ou de sentenças maiS extenu
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antes da imputação, do que a gravidade do crime e trabalharia em novo codigo. (No resto não se en
de sua prova. reclamaria. São rarissimas as execu- tendeu o tachigrapho.)·· .
cões das penas capitaes. Isto mesmo era insinuado O mesmo· ~r•. deputado oífereceu a seguinle
pelas ordens do regimento:secreto dos tribunaes no emenda: . : .
governo anterior, que, sempre sedistinguio em hu- « Haverá J'uiio dos· J'uradoo: tanto nas causa's
manidade, e clemencia. '"

Tem--se dito, que pelos jurados e mais segura a crimes como nas civeis. Paço da assembléa, .18 de
liberdade e vida dos cidadàos, do que continuando Outubro de 1823~ - Carneiro da Cunha. »~Foi
o systema de juizes de direito, que sempre estão apoiada. . -
debaixo de influencia do ministerio para a sua con- O SR., CARVALHO E MEr.r.o: - Somos chegados,
servacão, ou promoção, ainda mesmo que a con- Sr. preS!dente,·s um dos pontos constitllcionaes da
stituiCão os fizesse inamoviveis, e independentes do maior impo~lan,cia,uma das,P~cipaes bas~s do~
podei executi'o. Porém é não menos facto notorio tema constltucl()na!, e a pnncIpal garantia da li
que ainda no despotico ministerio do marquez de berdade pessoal, e direito da propriedade do cida
Pombal, apenas são mais notaveis os cases atrozes dão. São tão conhecidas as razões fundamentaes
do seu influxo na condemnação dos dous réos ita- dos juizos por jurados: são tantos os escriptores
lianos Malagri-da, e Pele. que ã porfia tem desenvolvido esta doutrina, que
M~ de que ~rvem estas dl?clara.çõesparase i~sta.r. ~orna-~e e.scusado o acarretar para aquj. os fortes e

pela mtroducçao, ou antes H1vasao, de uma mstI- lDvenClvelS argumentos da sua necessidade e utili-
tuição estrangeira, sem a nação estar preparada dada. .
paro recebel-a! Ainda as molhores instituições de Quando no artigo ,. se estabeleceu como um dos
um paiz não quadrão a outro, senão prematura- direitos mais principaes do cidadão brazileiro o ser
mente, sem se esperar por opportuno tempo. j1l1~do por jurados, era mais apropriado estabelecer

E' já. mui n"tad? ~ en~usiasmo dos .reforn:ra- s,?hda.mente os motivos ~este principio fOliLico.le
dores alnda os maIS InstruIdos,-- e bem mtenClo- gIslatlvo; mas era tão eVIdente' uma tadoutnna,
nados, de Mo entrar (como diz uurke) a diéta no. que quasi passou como principio 00 verdade de
systema dos seus remeaios. Esta assembléa tem em simples intuição.: tanta era a força da convicção dos
vista melhorar O plano da educa~o do povo; nossos animos, que uns julgárão· desnecessano
antes de produzir osl.c os seussaudavelS efl'ei~os não ajuntar fundamentos para sustentar doutrina t.ão
parece prudente alterar a norma judiciaria, e muito conhecida, e outros entenderão que quando che
menos antes da reforma das leis criminaes, que na gassemos ao artigo que Ora está em discussão seria

. maior parte, são absurdas, e deshumanas. Nem opportuno disputar a· materia, e trazer a publico
vejo o que a nação ganhará com o systema dos jll- essas razões doutriDaes de justiça e utilidade. .
rados, não podendo jámais dispensar o systema dos Eu, Sr. presidente, fui um dos que me reservei
magistrados, que sempre hão de ter grandé influxo para esta occasião, .persuadido de que era coDve
no directorio dos mesmos jurados, quanto ao exame niente disputar ao mesmo tempo da applicacão que
dos factos, e conceito das provas, sendo-lhe sempre entre n6s devia ter aquelle principio elementar,
reservada a applicacão das leis, cujo arbitrio se lhe maiormente porque vi que no artigo da presente dis
nào p6de negar, euiquanto não sobrevierem os co- cussão tinhão os illustres autores do projecto feito a
di"'os criminal, chil e mercantil.· . distincção de que convinha estabelecer-se logo'para

Emfim não convém persuadir-mo-nos, que se os juizos criminaes; e para tempos mais' remotos o
acha neste augusto congresso concentrada· exclusi- dos civeis; .
vamente. toda a sabedoria ~a nação: é de .boa 1'oda:~do~l.rina! bem como em~alquerma
razão deIxar para futuro penodo a outras legrsla- tena de leglslaçao, nao deve só ser conSIderada sob
turas a decisão desta importante mataria. . . os principios de justiça e utilidade, mas tambem sob

O SR. C,\l\NEIRO DA CUNHA: - Eu nada deveria os de applicação ás cireumslancias, em que se acha
dizer depois de ter falIado o Sr. Andrada Machado, a nação para que são applicaveis; de outra maneira
que satisfez não só a mim, mas a toda a assembléa, senão só bellezas detheoria as regras philosophico
como um digno deputado que faz honra á naçãQ politicas que· se estabelecessem, e não solidas e jus
brazileira ;mllS não posso ser indiíferente quando tas regras para reger os cidadãos. O inizo por jura
se pretende que a minha-patria não gose do bem dos teve origem em alguns povos da· Grecia e entre
de tão celeste instituição, desta proteclora divin:- os romanos. . .
dade da liberdade do cidadão e da segurança de sua Se,não forão regulados entre. elles como o forão,
propriedáde, divindade adorada por todo o homem depois de alguns seculos, entre os inglezes e outras
que ama a conservação e defesa de seus .direitos nações que depois osadoptarão, todavia naquelIa
individuaes. instituição. e pratica se vêm os primeiros elementos

Quem p6de sem tremer considerar o risco' das de talestabeleci:mento.· .. . . _~.
famílias que de abastadas descem á miseria s6 Porquanto alh se encontra o ser c.ada cld~dao Jul
pelo capricho de um magistrado! Na ~hia sei eu gado por outros de sua mesma qualid~de e ~~alda
que houve um, cujas filhas ajustavão o preço das de; pod~re~ ~ecusar até ce~ numero os JUIZes de
causas, e o que mais dava era o que tinha ju~tiça; fact~; e deCIdir-se' a accusaçao por um modo sum-
outros exemplos poderia apontar se elles fossem mano e faci1.· . .. .
precisos; mas sem dey'endencia delles, assaz está Os inglezos porém é que levarão este estabeleci
demonstrada a necesSIdade e a· vantagem de cada mento ao subido grão em que se acha; combinando
um ser julgado por seus ignaes..O desgraçado os inte~s~es da justiça 'publica com oparticular de
Luiz XVI. esse bom rei; que os satehtes do despo- cada cnrnmoso ;6 afastando o .perigo O1leresuIta'de
tism.o e máos .conselheiros levarão ao cadafalso.. já seremos cidadãos julgados ~r magisira~os certos
certIficava aos francezes, qcando convocou os esta- que,· com o uzo e posse.· de· Julgar· exclusrvamente,
dos geraes, que sem esta garantia debalde julgaria adquirem c'umcerto orgulho e deSpotismo oífensivo
o cidadão seguros os' seus direitos, e debalde se dos direitos dos seus concidadãos. -. :.
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Mas é neeessario cOBfessar de muito boa fé que o Tem-nos faltadoinstrueçã<,? particalar e p'ubliéa:;

estado, em que se acha es~ estabelecimento entre agora é que vamos consolidar a jn..<:ta liberdade
os inglezes, é devido ás cirewnstancias particulares, ci~ e- o que mais é. f6ra das granàes povoacões ha
porque tem passado este povo -illustre e generoso, mm ponros que ~~o a justa confiança das leis
~e depois de revoluções yor motivos de :religião e para serem bons JlllZes; e a desordem, caprichos,
liberdade foi ('.(Imt) ~ grao em grão estabelecendo malquerenças, inimisades, e até subornos oceup<l
costumes, e moral com elles ligada, que afim produ· ráõ o lugar do justo resultado que se deve esperarda
%irão a optima constituição que os l'ege, de que fllZ exeeúcâo das leis criminaes. -
parte eslaoptima institulcão dosjaizos porjurados. .MaS nem ~r isso, Sr. presi~ente, pretendo, que

Basta ler a historia particular deste juizo, que nao se estaDeleça entre nós o Juizo por jurndos.
modernamente passou pelas mãos de rodos, para Quando estabelecemos nm troverno monarchico
conhecer que isto foi o resultado dos costumes, se- constitucional, quando "-trabalhamos pelo firmar
nio nacio,>nal. cireumstancias políticas, ~ instl''Ucção ergueJ?do uma constituição para um governo Tepre:
e moral aperfeiçoadas. - ~e?ta~l"i'()! iõra absurdo desprezar ou proscrever o
~ão é porém tão per!eito este systema quo não JUiZO por Jurados, quero dizer, que hajão juizes dê

possa ser combalido a certos respeitos: muitos o facto para pro"a dos crimes, recahirldo sobre os
tem feito modernamente, ainda que conhecidos por juizes de direito a applicação da lei aos casos oeeor-
muitos philosopbos. rentes.

O conlleeimen\G das provas de facto nito é tão Fôrn absurdo uma tal proposicão; e em tempos
simples como se I?ret.ende. tão illustl'lldos, <Juem se atte.cssê a sustentar esta

As regras do crItica para entrar na evidencia do proposição cobnr-se-hia do odio publico; e convém
facto são proprias dA mnis apurada pbilosophill; plantar este arbusto, posto que exotico, pelo menos
nem todos os factos são por sua natureza tão slOge- no interior do paiz, e cuidar em aclimata-lo com
los, que fique mui facil avaliar n certeza das provas; cuidadoso des"elo c assidua cultura; nem depois de
o conhecimento da criminalidade do facto é um tt'r passado o artigo, em que se estabeleceu em these
tanlo philosophieo o juridico, e não ehe~a aO alcance haver os juizos por jurados. convinha fazer outra
de quem nào fÔr illU5lrado em conhoclmentos juri- cousa.
dico-eriminaes ; o 11m das lei!!, que impoem penas Resta porém. Sr. presidente, examinar se cum-
aos criminosos. ó estribado nas duas pearas angula- pre já fazt!-Jo, e se em todos os juizos.
res d~ não castigar II innocencia, nem deixar impu- Nesta questão ardua e difficil. em que tem faUado
nido o delicto, e nos juizos por jurados a balança grandes engenhos, deixando theorias methaphisi
inclina-se a deixar impunes muitos réos, e contra cas e abstraclas, forcejarei por ajuntar aos nrinei
estes mesmos ha o risco da ignorancia dos juizes, pios pb.ilosophico-juridicos, já expostos. a utilidade
que por pouco illustrados, levados muitas vezes da aa pratIca.
raiva do crime, darão por provados alguns que não Os illustres compiladores do projeeto estabelece
tenhão os ultimos quilates de prova perfeita: e se Tão, no artigo que discutimos, que terião lugar já
nos juizos ordinarios hll o perigo da preponderan- nos proces.s~s criminaes, reservando para outro
cia e orgulho dos masistrados, no dos jurados ha tempo os CIV1S.
os riscos de que os jUlZes de {act.o, que são iguaes A minha opinião a este respeito é que tenha lugar
cidadãos, pro.f'endão para !í~ar .o~ c~lpar sem pro- sómente nos juizos criminaes, parecendo-me des
va, e por motlvos de affêllçao, lDil!llsade, suborno, necessario e impraticavel nos civis.
ou medo de se acharem em iguaes circumstaneias. Estes tem mui grande differença dos em que se

E se por desgraça vemos quese corrompem juizes pretende castigar o delicto : diversas são as fórmas
qUfl têm a perder lionra, e fazenda, como não ser'â destes processos, e diversas são as malerias que
de temer que mais facilmente se subornem ou cor- neUes se conttOvertetn. ;
rompão homens que não têm tanto que perder, nem Nos eriminaes trata-se s6mente de achar conlra
indagacões a recear depois de findo o seu julgado? o réo aceusado as provas do facto criminoso que

DemÍlis, Sr. presidente, nestes juizos prevalece commetteu, e estas vêm: a ser simpliees por via de
muito a autoridade e· inteIligencia do juiz letrado, regra; e nos outros quasi sempre sào envolvidos
que póde quando qui'!:~r e com geito no relatorio principios de direito com o facto, os quaes tambem
do processo apoderar-se da opinião e animo dos que andão a maior parte complicados comcerlas cir
julgão, efôra então melhor que o desgraçado réo cumstancias, que fazem mudar a natureza das
tivesse a seu favor mais votos de juizes letrados, que accões, que se propoem em juizo. -
emo então maiores garantias da sua liberdade todos os que têm versado o fôro; e que -entrarão
civil. pelo vasto campo da jurisprudencia civil conhecem

-Conheço, Sr. presidente\ que muitos magistrados que a maior parte dos processos são por tal man_eira
podem ser corrompidos; mas as causas provêm, de complicados, que -a separação do facto seria Dor
serem nomeados homens inhabeis por saber e cos- extremo diflicil, por náo dizer impossivel ; demaiso
tumes, de. serem mal pagos, e não serem punidos codigo mais singelo e simples· não porã tanto ao
quando faltãoao seu dever. . . claro todos os factos que' produze~ obrigações, 4e

Em Inglaterra são o fiador da bondade de ~m-, que nascem as acções, que se possao extremar do dl
stituicão a instrucção quasi geral dos seus habltan- reito; além de.que complicão-se umas aeções com

. tes, a"probidade moral dos :nesmós, e a honra pu- outras, por maneira que são complicadós os-factos
blica,resultado feliz da -posse diuturna de uma ooa com o direito -anão poder separar-se luminosa-
educacáO, e. da liberdade civil e politiea, que lhe mente. .
afiançã a constituição, -folganc!o os ,principaes habi- Sejão exemplos as causas testamentarias, de_ pra
tadores do condado de verem lnSCl'lptos os seus na- zos, morgados, e mais que todas as de_ servidões; a
mes na listados que hão de compôr o jurado. :- f6rma porque actuaImente se proCessa0 - as -accões
" Quão diversas, poi desgraça, são entre n6s as civis são tambemexemplo desta vel'uade. -e a ~fteo
eircumstancias! - - - ria geral de que a separação dos factos é facil e lu~
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minosa não se- casa com a pra\ica. porque a "~S9dão Mas nem sempre a imitação de institutos estran
das materias civis, que cada vez mais se augmentão geiros, aliás em si bons, é de saudayel efteito em
com o trato da vida social, toma. difiicil eimpossivel todo o paiz.- . - _.
o juizo dos iurados em taesmat.enas.Donaparte sem duvida foi terrivel_ despota, sendo

Estando pois ao meu vêr sastentado que os esta- aborto militar.da revoluÇão ;d~ França; porém nin
be1ecimentos de que se trata. deve só ter lugar nas guem-Ihe nega ao cabeça pohtica, com que conheceu
materiaseriminaes. não ~C(}nm \amoom que e caractetisou ogenio e o estado danação íranceza,
desde já se ponha em pratica. A base principal do quando disse, que. a instituição dos jurados, intro
~uizo por jurados em materias criminaes é que os duzida pelos pantomimos da constituição ingleza,
luizes de facto tendo-o dado por provado, est.ahel~ nunca ~ naturalisaria .na França, em que o povo é
ção os de direito á applicação da lei. de tão VIva phantasia,. e de contrarios habitos aos

Disto segue;'se por necessaria consequencia que de Inglaterra, tendo vivido em.monarchía absoluta
a lei deve ser cIarã, precisa para. todos os casos, e por \antos seculos.
applicavel tal qual seacha.. . . A França sentio os deploraveis eifeitos da insti-

Quem dirá. Sr. presidente, que o codigo actual tnição dos jurados nos te~pos atrozes em que l?re
esteja nesta circumstancia? Faltão nalle penas para dominarão os analChistas. e regicidas: os homdos
alguns delictos, e as que ha forão escriptas com jurados sào os que dizião fazer a justiça do povo, re
penna de sangue. mettendo á guilhotina os réos ainda sem proV'as,di-

Os tempos Calamitosos, em que Cai promulgadQ zendo estarem satisfeitos em sua consciencía.
fizerão delicto o que de sua natureza o não era, e Ainda deJ)ois da presente monarchia constitucio
puzerão penas que não são hoje em dia applicaveis, nal, os jurados são eleitos pelos prefeitos das cida
e com tan~ crueldade e falta de proporção, q~e das! entl'!3 as peSSO!lSde consideração pela sua in
perderão por sua mesma natureza o uso e appli- tclliganclll e propnedade; o que é nOVl1 especie de
cação. corpo de magistratura. El-rei Luiz Xvnl, haverá

Este sentimento geral dos sabios jurisconsultos é l.res lInnos mandou á Inglaterra a Mr. Cottu, para
confirmado pela pratica dos tribunaes, que tem ro- bem se inteirar do systema do jurado inglez; afim
dnzido o!s juu:cs li. legisladores. de o applicar. no possivel e praticaval. á Franca,

E' pois necessario c justo que hAja um codigo ondo se acha publicalja a judiciosa obra daql1eíla
criminal novo, forznado segundo as luzes do secwo sabio a esse respeito.
em que vivemos, em que mãos amestradu flrmando Duvido que no Brazil, ainda por consideravel
o direito da segurança, e justa liberdado do cidD.dlio tempo, se possa. adoptar o methodo britannico, que
previnA? a impunidiide .do crime com p~nas justas. traz muitos encargos aos eleitos jurado!, impondo
pro~rClonadas aos delictos, e as mlUS hwna~ graves penas aos que fazem subterfllgloS para não
que forem compativei5 com o bem estar da sOCJe- exercerem esse omeio. Os Srs. preopinantes pare
~ade. cerão Ler dado raZÕeS triultlphantes. allegando, que

NeUe mesmo se estabelecerá. nova Córma de inda- a instituição dos iurados se lDtrodllZira en1 Inglaterra
6at' e processar os delictos, evitando os processos quando era barbara i que existi0 em outros povos
mquÍSltorios e ve1atorios, perseguindo sÓ o:'> que, emquanto o despotismo Se não estabeleceu nas mo
pelas primeiras confrontações, forem carregados da narchias da Europa; <tue os·i~lezes atéjã estabe
verosimilhança ou cerlezél de serem réos. lacarão a ditl1 instituiçao na Jnclia. e Serra Leôa,

Só então póde ter lugar o esl.ah~ecinlen.\.G dos iu- onde OS povos são mUlto Itlenos instruidos que no
rados, cstan:do assentada a fórma do processo, e na- Brazil.
vendo certeza das leis que impoem pena a cada de- Porém é necessario que nos recordemos da his
lieto. E' este o juizo.mais seguro qua se póde pro!e- ~oria particular de Inglaterra, que tem horridos
rir eIll tal materia i e quando pareça que se não deve exemplos de despotismos do governo, e de cruelda
retardar aos nossos concidadãos a frui~o dos bene- desdos juizos publicos; e ,que a dita instituicão
ficios que desta liberal instituição lhes póde resultar. {segundo dizem os classicos escriptores de Ingla
e que fevará muito temoo aformação de um codigo terra) é de immemorial origem, que ovai além de
criminal, segundo as ideas que e1puzemos, seráne- nove seculos. o
cessario formar primeiraznente uma leiregulamen- Q. progresso das luzes. e do christianismo, é o
1ar, que estabeleça uma forma de processo proviso-que tem allihumanisado a nncão britannica. e con
rio, e com o decretamento da reforma das. penas stituido 65 seus jurados. e juiies mais humanos, não
que rigorosamente se julgarem em desuso. . a~plica~d? o rigor, de suas,· ainda .mui·barbaras,

Quantas coasas houvessemos de fazer contranas a le15 enmlnaes. Alem de que faz muita ditrerenca
isto senão absurdos; ql.!ecom:undi~d~e embrulhan- cont!nuar uma nação seus usos ~ costumes. e prõ
do a ordem .act~al dos negoClos Cl'~~es, em ,:ez porclOnal~gradu~~n~ aospalZ8~que conquistão
de reformas .ute15 e salutares, prod~aoma~~m~ do que_o· lDtroduzlr mstltutos antIgos e peculiares
ca1culaveis e maiores offensas á liberdade. clvil e de naçoes estranhas, e sem prepatorio de ~1ucacão
politica dos nossos concidadãos. c, ~m'po, em ~aizes,p'o!seculos) gov~rnados P?r

O Sa. ALMEIDA É 'ALBUQtJnQUE :-(Não se Emtén- mw.dIverso regIm.en polItico. QuantoálUtroducçao
deu ootachigrapho) ~~l':lradosna lndia, ~lla é.de D?odernadata, sendo

~ _ ._ .dirIgida a sua adopçao pela discreta economia do
, O Sa. SILVA. LlsBC?Â;-Sr.presidente,tomo a le--go~e.rno inglez, e de seus commissarios,que acharão

vantar-Ine para replicar. a ·algu!1S Srs. dep"ados, faCilidades, tanto .pela força do exemplo dos ju';'
desejando que o que disser, nBO 'pareça conter a rados entre ·os naclonaes, como por ser, como estes
aspereza de co:ntroversia. Res~ngrr-me-hei ·só a ~em, ?S Indids;.'IJhn povo·agudc. e. alem:de livre,
aIgnl1$ pontos. . tndustr\oso, doetl,.e manso. sendo habituado á ·5U-

':Actué!lmente parece i!liber~e imprud~n~.~OD- bordin~ção. não _propenso a cri~es grandes; pelo
troverJ.el:, o· que se cODSldera, lá ser. de oplmao pu- seu odio ã e!IuS;<lc? de sangue, aInda de animaes,
plica. . o . segundo os prmclplOs de sua religião,nota-_se asull



Eu _conheço Sr. presidente. 9,Ue não é mui\()
propno apresentar nesta assemblea o pão que se dá
â. tropa, mas eu quero que se COnheca pela \"ista
delle,. como se dilapidão os dinheiros' publicos, e
se alun~nta.o pobre soldado, o defensor da n8ção_
(O Olaaor tlr?u d'um Il.!Dço um pão de munição, e
mostrando-o a assembléa, continuou). Será este o
pão que a nação !IUer que os seus soldados cómão?
Estou certo~ue nao, mas aos commissariados assim
faz conta. _ de que senem estes commissariados?
As circumstancias da ~erra osfazem necessarios,.
mas em paz eu não veJO que eUes sirvão senão de
peso ao thesouro .••.•••...•• , •••••••..••••.•.•

~t.;; '~;~;id~Çõ~s''m~' 'd~iã;m'j~ãõ'~'f~~;';p~:
sento

Cl I:'iDICAÇÃO

t'! Proponho que a commissiío de gu('rra llpre
sente quanto antes um proiecto de lei sobre o modo
de ser fornecido o exercito do Imporio, ficando el
tinctososcommissariados nos lugares onde existem,
havendo todavia contemplação com os empregados
desta reparti~.ão, que t~m sOM'ido bem.- O dopu
tado, MonteBUma li.

Re~ucrida a urgencia, foi apoiada c npprovada
S!!!n ,-i8Cussão, e !eHll a 2- leitura, julgou-se mll
teria de deliberaçho, e entrou em debate.

O SR. ANDIU.DA. MACRA.nO otrereceu esta emenda:
« Proponho que se commetta li commissão de

guerra que tome em consideração o melhor modo de
fornecer o exercito. lendo em Vista os abusos do m~
lhoda actual.-Andrada Machado /l.-Foi apoiada.

O SR. CALlIO:'\: - Eu rcqueiroquo este pão que·
apresenta o nobte depUlado o Sr. Montesuma, seja
remettido á commissão de saude publica para exa
minar 50 ti damnoso á saude, e poder exigir-se a
responsabilidade dos culpados quando os hajão.

Julgou-se ~scutidll. 11 materia, e concordando O'
Sr. Montesuma em que li sua indIcaçilo fosse posta
a valos, segundo a emenda do Sr. Andrada Ma
chado, propoz o Sr. presidente:

1.° Se devia encarregar-se á commissão de
guerra o l'egular o melhor modo de fornecer o·
exercito.- Decidio-se que sim.

2.° Se devia remeiter-se o pão á commissão de
saude publica, pela !ónna que requerera o Sr.
Calmon.- Venceu-se que sim.

O SR. A?I"DRADA MACHADO pedio 8. palavra, e DO·
fim da sua falla o1iereceu a seguinte

tf INDICAÇÃO

« Proponho q:ue se -mande ouvir o bispo de Ma
rianna e o OUVIdor da comarca de S. João d'EI-Rei
sobre a populacão e divisão da freguezia de S. JoãO'
d'EI-Rei, ~ qüese diga ao go\"erno não 'Prova a
dita Igreja emlluanto se não decidir a divisão ou
conservação da Integridade da dita freguezia.-An
drada Mi.zchado ».
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agudeza. com que nos seus traficosfazem. até sobre
o dedo contas de juro composto por mas e boras.

Quanto á inlroducçào da dita instituicão na Serra
Leôa não admira, por SE'I a povoaçãõ ainda mui
pequena, além de· que os inglezes estào preparando
a colonia para maior civilisaçã.c, fazendo vir da Serra
Lcôa negrinbosnsraaprenderemnasescolaslancaste
riaDas de Londies, reconhecendo na gente do paiz
habilidade para os conhecimentos superiores, como
já bem tinha notado o nosso escnptor Faria e
Sou.::et na descriP'iã0 do Senhorio de GUiflé, que
Portugal dei:s:ou perder. Lembro-me de ter lido no
acreditado escriptor francez Mr. !Aborde. membro
do Instituto Nacional de Pariz, na sua obra Edu
cação pelo Ensino Mutuo. que alle presenceára o
a~adavel espectaculo de nas ditas escolas su
lnrem aos arcllibancos superiores os negrinhos de
Guiné. enlretanto que descião os filhos dos lords
inglezes, á par dos quaes so dava igual instrucçào
da~primeiras letras.

Elle tambem ahi refere, que em taes escolas se
havia introduzido a instituiçãO dos jurados para o
castigo dos meninos, sendo esLes os jui:::es de (acto,
com o que erilo doutrinados a bem julgar com jus
tiça e humanidade sobre as culpas dos seus condis
cípulos. Sem duvida o mesmo é possivel entre nós,
pois até os indigenas do pniz, t~m os olhOl tliVOl,
que bem indicão a grando vivesa de espirito, e na
turaes habilidades, bem podendo dizer:

Est Deus in nobis, agitante calescimw illo.
Portanto conéluo, que, quando entre nós hou

verem taes estudos preparatorios, mais humanos
habitos, e melhores codígos, não tenho duvida que
terá cabimento a instituição dos jurados no crime,
e ainda no cível. Eu só contestei, c contesto, a im
mediata introduCCão antes da reforma das leis, e
dos costumes. Assás já vimos exemplos proximos
de violento influxo do povo no iuizo dos jurados
sobre abuso da liberdade da imprensa, e ainda de
juisos nos tribunaes, cercados de partidistas tu
multuarias dos réos. Não se attendendo a estas
considerações, ha justo temor de passarmos por
casos fataes, e por muita variedade de causas nâo
experimentaaas.

O Sn. -BRANT PONTES tambem ofIereéeu o seguinte
additamento, depois de o ter motivado em um dis
curso que o tachigrapho Possidonio fp.z inintelligivel.

_tf Proponho o seguinle-additam~nto ás .palavras
j1J,i:::es e tribunaes - sendo d~sde Já pubhcadas a~
suas sessões. (Salva a xedacçao ).-Brant ».-FOI
apoiado. -. -

Lembrarão então alguns Srs. deputados que esta
materia tinha lugar proprio para se tratar, que era
o titulo do poder judiciario, e que por ora s6 como
prevenção se poderia admit~ir, pa~ e~tabelecera
publicidade das sessões .dos tnbunaes _eDs~entes.· _

Assentou-se por isso que a emend~ deVIa; seI pro
posta como indicação na hora proprla, e DlSSO con-
veio o seu illustre autor. .

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão R~querida . a ur~encia foi apoia~a, e ap~rovad_a,.
por ter dado a hora das indicações. e fCIta a 2- leItura Julgou-se materIa de dehberaça()° SR. M:o~-n:smlA.: - Nada ha mais desgraçado e entrou em debate. . . . __
do que despender a nação as suas rendas p.ara. obter 0. SR. CA.Rr;~IRq D~ CUNHA ofl'ereceu o segumte
certos fins, e só deUas s~ ap~oveitaremos Indignos, additame~toá mdlcaçao: '.
sem que tenhão a applicaçao que deve!D ter. Gas- .. « Que 19;ualmc~te s.e faça extenSIva a .odas que
1ão-se groSsas quantias para li sustentaçao_da tropa, tIverem malS de OIto mil almas.
e -o . pobre soldado nem se quer come pao de boa « P~ço da assambléa, 2f de Ç)utubro de 1823.-
qualidade.·· Carn~ro da Cunha».- FOI apOIada. .
. . ~



RESOLUÇÃO DA ASSEMDtÊA
l'Al\A MA.NO&L .T.\C1NTnO t'(OíH1ElnA l)A. IlAJU.

Illm. o Exm. Sr.-A ll.&!cml.blt\a· ~rlll consti
wintc o lt'gtslaUva do Imporio dQ Brll.tilt 8ímdo-UlÔ
presente o pllroeor da eomml!!SaO de lt!gisl&ção so
bro o requol'imonto do SanUngo Gurido. qllO !lU
quoixa de lho tor sido tomada pt'losol11clllOs 1111. Al.



SEsslo L'\I ~ DE OtJTURRO DE 1823
f~M~p dMt3. d~~ ~ ~13.\'l.~ d~ mil ~ t"ên\ ~~
~~m'th) de n~\) t~ n~tlit~$tMó n~ ~nd3. ~ttl'"
Md~ ~ ~.fIl 3. ~~te ~~ n~ n~m ~ segui~
dê 8ul?oo-.~.\.",~ ~ra 6ihmltar, {\~~rde .",,. feit\)
~ ~t~ti;d" m~nttê~tl\~\1) tli\~n~ m\.~\~ l:lU3nt. ~
"f.\rim~if\' 'ro't qtlQ urltmu~ ~n~ ~rticipu~ ~
,~ l{Ue ~i~ ~~ dl?li.béru rob~ esf.:\ tM~tia
q\\'ê lh~ ~~ó l'(>\"('\\~dM intllnna~s ~u~t~s da
l\~"cil'nl'ld3. tlllfitl.di3, I' dM M:x.l'tl de "~Q ~r :sido
~U~"dldo o ~npptl~t\11' n3~ ~\ll\S quei~~$ ronu'a
~~uen~ \,Nt.'clmwt\t"Q. O q\l~ V, h'i, le'1trA:to t~
t\t\~t\h'nt.\) de~" rtt Imp"Mt
~'$ 8\l;\rdl' ~ V. Ex. I~t"\l d3 M$I'tl\bt~, en\ 21

\\1' Oul\11,\'\' dI' l&~\"'-J,wiõ Stt'f'rllHulo .l!dl'if'l dd
(\l.~tt.
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POl1aD.to quando dos jurados se nào tirasse '()Ilt.ro . Por todas estas ruõessou de parecer que a in
beneficio mai:s do que accelerar os proee..<;$os. já stituição dos jurados é a unica capaz de manter
esse erabastaute para nos deciàir a.admiUHos, tanto a segurança -pessoal como (). direito de pro
pois até se desoccuparião do barulho das demandas, priedade; e por isso voto qua os haja tanto no tivel
grande numero de braços, qu.e se empregarião com como no crime. sero esperarmos pOr novos codigos; .
vantagem nos ditrerentes lugares e omeios da socle- embora as leis sejão. complicadas; :esse embaraço
dade, que muitas vezes selar~o pelos carlorios dos p~tence. ao magistrado, porque o Jurado conhece
escrivãeS para se viver de chlcanas.. _ sunI!l~ente do ~acto; e com o.andar do temJlO

Ora se isto su.ccede quando o magIstrado é~~om, corr~lremos as lelS, ten~o desde lá; esta garantla,
que fará quando efie prevarica! E como deuará a unlca que póde remediar males 1Uve~eradcs, de
de ser grande o numero dos mãos, quando tudo os q-...e com tanta justiça nos queixamos.
au:rilia para. isso? Todos nós sabemos qual é. o. re- O SR. CARVALHO E MELLO :-Quando faUei nesta
sultano de uma residencia; ainda que o mlms~ro materia. pela primeira vez, mui claramente. o de
tenha commettido toda a casta de abusos•. vendido muito bom som, disse que devia estabelec~1'-se o
a j~~tiça, e feito quantas malda4es lh~ Vlerem ~o juizo por juradl.ls, e não conclui dos argumentos.
espmto para .augment.ar () seu patr>:m0IDo, ou s~mr que '(lropuz que se, pr~~ ...esse do noss.o codigo
os seus caprichos, sempre o syndlcante a1'!aDJB. as constltucional esta. msLltUlçao benefica e liberal.
causas de maneira. que saia mUlto bem, od~o ~e Considerei o objecto por todos os lados, e sem
occupar outro lugar; para nã.o s\1cceder assim sao me deslumbrar só com as doutrinas brilhantes dos
precisas provas muito publicas dos seus crimes, Ou que fanão deUa, procurei cavar no uso antecipadl)
parle mui poderosa que o persiga., e é portanto que pretendiamos fazer delIa os males a que nos
mui raro que fique criminoso um. magist.rado. precipitariamos, se de repente e intempest.ivamente

Talvez se diga a isto que d'ora em diante não ha a mandassemos pôr em observllnr.ia, sem remover
de ser assim, porque o governo não é o antigo; os embaraços que podião provir da sua ll.ccelcrada
mas eu respondo que nào confiemos tanto e~ que a pratica.
nora ordem de cousas ha de operar tão fe~1Z mu- Os argumentos. com que pr<?vci então !ls minhas
dança; devemos antes suppOr que sendo magls'rado asserções não farão comoatidos especlalmenLo:
o que ha do conhecer dos delictos do outro, deve mas com li. lTeneralid~de da prepoloncia e corrup
ser o mesmo o resultado; os habitas inveterados ção dos magistrados se pretendeu consolidar o
não se perdem com essa facilidade. prompta instituicão dos Jurados. Eu pertenço a essa

O unico remediodc que se tiraria vantagem classe, hoje em wa. tào lUsultada; o que passou por
para melhorar li. magistrlltura seria o sElparar os moda desde as COrtes de Lisboa; e nào pretendenda
bons dos máos p.'lra empregar s6 aqueUes; mas defendeI-a só porque á elIa pertenço; direi com
quom os ha de ditTerençar'l Todos sabem que os tudo, no mesmo sentido em que fallou nas mesmas
crimes dos magistrados oceuUão-se; são como os COrtes um sabio magistrado. que se não deve da
dos medicos, que se attribuem li natureza; e na mar geralmente contra. todos porque alguns têm
verdade na maior parte dos casos não se sabe de abusado; que se devem castignr asperamente os
que lado está a culpa. . que forem delinquentes, e com tanta mais aspereza

Querer pois melhorar a magistratura por effel~ quanta é a indignidade. com que abusão dos seus
da nova ordem de cousas é um erro; o unico melO deveres; que se não deve dasautorisar esta classe
de evit.ar o que se sotrre com eUa ê instituir o,s ju- que elterce o poder judiciario; que a sua degrada
rados, e institui-los tanto no civil como no. Crime. fAo tem 'Dor causa, como já disse, a má escolha e a
São eUes os unicos em que se póde ter. intelra con- lmpunidaae, com que ficào os que são reprobos : e
fiança, porque são da escolha dos Cldadãos pelo que sempr-e hão de haver homens designados para
direlto de rejeitar os que reputão suspeitos, e por exercer este poder. qualquer que seja o nome que
que se hoje julgão, podem arollnhã ser Julgados.p~l' se lhes dê, e a {6rma com que se regular a admi
eUes; circumstancia que evita o receio de partlah. nistração da justiça.
dade. • • •• Tenho OUVIdo dizer que nas commoçôes Quando esta se regular no codigo que estamos a
populares os jurados podem, tendo de julgar os formar. então, sabendo-se quantos magistrados fi
envolvidos neuas, 16var-se de. influencia do pl)vt) cão, quantas as instancias e qual o ultimo tribunal
para condemnaremos réos: mas se nel1es póde ter de justiça. então se encontraráõ as bases, em que
lugar essa influencia, não sei porque a não terá no se ha de formar a lei regulamentar, de que· (alIei
magistrado; e a meu ver mais perigosa alia. é para para poder ter lugar a instituição dos jurados em
decidir este do que aquelles; ãlém de que, razões matona criminal. .
para não se a«!mittir a mslituição.dos jurados pare- Sem estas é impossível formal.a" de modo aue
ce-me ~e nao tem lugar depoIS de ler ~ad() possa ter lugar o processo e andamento .dos reie
como dll'eít.o individual o have1-os, e todaVIll um ridos juizos de jurados; e talvez, o que é a minha
nobre preopinante mostrou bem inclinar-se li que primeira opinião, seja necessario formar primeira
os não houvesse. _' . mente o codigo criminal para ter justo e razoado

Eu como já disse, não posso admittir nem II dif- lugar o .que pretendemos estabelecer.-.
ferença do crime ao civel, para os haver em uma.s DepolS de cançados debates nesta materl.a, em
causas, e em outras não; e como todos ecin~rd~o que Jove1?-s deputados !U'rastados só pelC? br!lliante
em que os haja no crime, porque se julga ahi malS das doutrln.as de tp.eoncos modernos, qmzerao s~
facil o conbeClmento do facto· ~u direi que ao con- tentar <{ue lmmediatamente sepuzessc ~pratica
t:-ario estou'persuadido que no Crime ha mais dim- li. doutrina dos jurados, as Côrtes de ~boã, se
culdades ir 'Vencer; CJOO é neceSS8rio que baia para guindo os p;1.rece:es. dos home~s. ~lsudos, .a
marcar o grão de~nnpntaçãouma.razão'atílada, e quem a· experlenCla, Junta li. pnnc!ploslunu
por assim dizer um tacto muito fino. •••••••••• nosos, fizera ver que era prudente e cauteloso pro-
•••••• ,; ••••••• : ••••••••••••• ,; ~ ••• ,; ••••• ;...... parar primeiro o terreno bem. como fazem os expe
........ • .. •. •.• •• ••••.. •. •• • ... •••.. .• .•• . . .•• . .• rimentados agricultores, estabelecerão que as\&. 10-
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çã~, .mas sim ao poder judiciaria, á quem as sup~
plicantes devem recorrer. . . ' ..

li: Paço da assembléa, 21.de Outubro de 1823.
José Teixeira da Fonseca Vcsronullos.-D: Nuno
Eugenio de Locio e Seilbti::.-Lucio Soares Teixeira
àe Gout;êa.-Caetano Maria. Lopes Gama.»- Foi
approvado. ' ..

O SR. TEIn:Ul.A VASCO~CELLOS, por parte da
co~ão .de saude publica, ta.mbem leu o se
gUInte

stituição teria lugar· na formatura dos c()digos,
doutrina por certo sabia. amestrada e segura.

Vi com summo desprazer, Sr. presidente, que
alguns dos illustres deputados estranhárão que eu
dissesse que a nossa nação estava pouco adiantada
em ins~uccão,e por, consequencia em moralidade.
Eu não, pre1.endi deprimil~; d~se averd~de neste
augusto recmto, Qn.de deve remar a mlUS ampla
franqueza; não neguei,nem podia negar que havião
eugenhos abalisados; mas por haver alguns não se
segue que seja illustrada toda a .nossa nação, e as
causas são patentes a todos os que sabemos com
quam pouca cautela se tem tratado da instrucção « A commissão de, saude publica examinando o
publica. Verdade é que. para o conhecimento do pão offérecido pelo Sr. deputado Montesuma, acha,
factobastorião o senso commum e uma boalogica pela inspecção e pelo paladar. que.é composto de
pratica; não é esta, porém, o resultado de uma in- m~o e de. algum trigo, ,sem qualidade alguma que
strucção geral? o fa~ nOC1VO á quem deUe usar. '

D d r li . d sta t' S . « ]>a~ da assembléa, 22 de Outubro de 1823.-
eixo e 111 ar maIS e ma ena, r. presl- José Tel.Xeira ela Fonseca VGSconcellos.-Candido

dente, porque a minha boa fé e ingenuidade é pa- J 'de A . V' A'
tente e provada ha longos anDOS: enesta mesma ose rau)o umna.- ntonUl GO'IlfaZ11es Gomi-
discl1sBlio mostrei que queria o bem, mas com a de.»-Foi approvado. .
justa discrição de coopernr para elle em cireum- O SR. RODRIGUES DE CARVALHO, por parte das
stancias e tempo opporluno, porque o legislador co~sões reunid4s de constituição e justiça, leu
cauteloso regula as eousllS com mão prudente e eir- o segulDte
CUIDSp'octa: não derriba de repente o velho para lhe « PARECER

subslttuir novidade que nll.o quadro ás cireumstan- « As commissões de constituirÃo e lenislarão.
tias; previne as ditnculdades e repella os obsta- . d m' d . r- o'...,
culos; assemelha-s6 ao lavrador que não planta em examInan o o o ClO o minIstro e secretario de
tempo improprio nem em Lerreno que nüo ellteja estado dos negocios do imJ.lerio, o omcio dos tres

membros da junta provisona de Pernambuco, e a
preparado. copia, por certidão, do omdo do governo da Para-

Quanto aos jurados em materias civeis, sustento hybll, acharão, que o governo de Pernambuco ex-
o sustentarei sempre que ha nisso impropriedade, põe e prova por documentos, que no dia 15 de Se
porque já mui largamente OXpll2: li dimcUldadc ou tembro, parte da tropa prendeu o governador daS"
antes impossibilidade de cxtremllr o f/lelO do di- armas, dando por causa estar este munido de in
reito em matarias civeis, que jámais pessoas, a strucçoes secretas para arvorar c despotismo e ac
quem não fôr familiar o conhecimento da jurispru- clamar no dia 12 do presente Outubro absoluto o-
dencia civil, poderão conhecer ao todo do facto ~ue Imperador. .
produziu a obrigação. porque silo nelles mUltas a Que depois deste absurdo, quatro omciaes, dous:
vezes ínherentes regras de justiça, o que é familiar dos batalhões da la linha, um do esquadrão de ca
sómente aos imbuidos nas regras dlllci. Mas, neste vallaria e outro de artilharia miliciana, e algum
caso, ainda que u~ di~ s~ quizessa que h9uvessem povo, intimarão á camal'a, que havião deposto o
jurados emmaterlas c~ve1s, era necessarlO que se governador das armas; que era necessario· fazer o
formasse um novo codigo~ e que segundo as re- mesmo ao presidente e secretario do governo pro
gras, em que-de novo se nrmaS5e a administração visorio, para o que devia a camara comprometter-se
da justiça, se,formalisasse processo especial para o em uma pessoa do povo; o que sendo feito pela ta
juizo dos jurados, sem o que tudo sera desordem e mara lavrarão umaacta, em que se declararão de
confusãO.' postos o presidente e secretano do governo civil, e

... OSR. hAVIO LI!u depois d'uro largo discurso o governador das armas, e ordenarão que assim se-
offereceu asegum,. te e:menda : participasse ao governo, o qual promptamente se

resignou'á deliberação.
, « "As Il1aterias crimes:serão julgadas por jurados, «cOnsta de um documento, gua antes deste fa-

os qua'es terão lugar l~go'.que se :1izer novo co~go. cto, tresomciaes, um denominado Cazumbá, outro
Ettlquantoás causas~lve1s as leIS_estabel~c~ráo os Roma'e um· ajudante do l° batalhão, farão intimar'
casos e o modo por que eUes, serao adnnttldos.- ao presidente e secretario, que se demittissem do
A!raujo Lima: »-Forão apoiadas ambas' as partes. governo por deliberacão da tropa, ao que annuindo-
J}".SR~PltESIDEl\"TE. :declarou adia.da, a 'discussão logo o secretario, não accedeu o presidente, sem

nor Qãr'a n.Qra dospa."Cceres e indicações. que se lhe aprese~tas~e ~m assignado d~ meslI!a
r .' .... ... •. . . '.." . .... tropa, pelo que se l'etirarao os tres offiClaes, de1-
- O SR. Ll>PES GAllA, como relator da comxmssao xando'uma peca de artilharia assestada na rua do
depeti~ões, leu o segtiinte Collegio fronteIra ao palaéio. . '.

. . :a 9mi:nistr().,de estado,cingindo-se á narração da
li: P.\RECER junta. snppõe que uma grande parte das desordens,

. a Fo.i visto pela commissão de petições o requeri': de .Pernambuco prov~m da excessiva liberdade de·
mento ,de IzabelMaria ~_Luiza J.oaquiI;la, em.,que imprensa,pede que s& autorise para dar as prom-,
pedem·áesta ~em!>Ié~,hajadejtilg.ar,n~aa ",en,. ptas e~necesSari~ providencias, que exigirem a li
da de~ bens, feIta por- Fr~clSco Rapo.s,o .de óerdãdeesegurançaindividual. - :. . ':
VàsconceUos, osquae~~es p~rtencem por d1rel..to ,C(' A.scommissõésvirão com muitámagoa os cri-;
de herànça. A cõIIlIXllSsao é de parecer que, nao minosos procedimentos· dii '. tropa~ que exorbitando.
compete â assembléa o conhecimento desta prelen- dos seus .deveI;?S.se'erige em corpo deliberante para·

33
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o -·DSXO SR.. lli:Pu'rADO leu os pareCeres se~
tes: _. ..:. , -o

. _.. - l'1l.InIB.O

« Bernardo !o~~Silva:Ramalh~.·pede reri~
de graça espee1~ma para -uma eallsa, que :in
~.aurou de !lullidade.de testamento, wID :que falle
cera Antomo José Cardoso- Ramalho; a eommissã<>
é de parecer que se peçiio instrueções ao governo
sobre· o~o .da causa, .aftmde poder deliberar
com conbectmento.·. : '. _ _

« Paço da assembléa, em 22 de Outubro de 1823
-Antonio Rodrigues Yelloso cleOlitleira.-D. Nu~
Eugenia de LtJcW SeilbW:.--.Tosi Teixeira da. FOA
sua. VaseomeUOS.-'-Bernardo José ela Gama-loãa
.Ant~io Rodrigues de CaMlalho.»-Foi approvado.

« Os habitAntes do arraial e freguezia do Pouso
Alegre. da comarca do Rio das Mol1es, na pro
viDcia de Minas-Geraes. reouerem li. creação de uma
l"illa desannexando-sc para termo dalla duas fregue
Zill~ da !iUa da Campanha; pa~e á eommissào de
leguullÇl1o, que devo ser remettldo o requerimento
li commissilo do e!taústiCl1 para Clwninar S6 con
vém 11 dcsantlauçAo, e se o terreno indicado flC4
com popWa~o sumciente par" Il creação da viU•.

e Paço da uscmbI611, 21 de Outubro de 1823.
Antonio Rod.riguu Yell080 de Olit1tira.-José Tei.
:uãra da Fonuca Yasconcell08.-1osé Antonio da.
Sil"a, Maia.-D. Nuno Eugenio de Locio Seilbit.:.
-João Antonio Rodriguu tk Carval/lo.,,-Foi IIp
provado.

TERCEIRO

inverter a marcha Zegalar do gOlemo, e-éde pare
cer. que emqaanto á liberdade de imprensa nàotem
a--assembIéa antro eaminho a seguir;' que não seja
o da: promulgação da lei, que vai entrar em discuS
são. e qaanto· a outros.meios,' que o -governo in
dique quaes os que julga precisos para a assemhléa
deliberar.

a Quanto ao officio do governo.daParahyba, que
vem por copia, as commissões jalgão, que nada
podem deliberar por conter o dito officio ama com
municação ao governo d&-Pernambaco, e nada con
~tar , esta asscmbléa officialmente.

\[ Pa~od8. ilsseJnbléa. 22 de Outubro de 1823.
.Ant()1'/ic;· RoàriguesVelloso de -OZ1'o~ro.-Pedro de
Araujo Lima.-'-;Bernmo :fase da Gamc,.-Fran
cisco Muni: T4t'ares. -;osi Ricardo da Costa.
Aguiar de Andrada.-D. 1'fUflo Eugenio de Locio
Seilbit::.-Nicoláo Perrira rk Campos Ver~ro.
Ântonio Ca,.los n\õeiro de Andrada Ma.mado e
Sih:a.-Belehio'l" Pinheiro de Oli'Oeira.-10à.0 An
'não Rodrigues de CfJn:alho.-Josi Tt!i:uira da Fon
seca Vasconcello...~.l)

O SR. ANDfUDA MACltADO:-(NàO se ou\"io.}
O SR. HE:'IUQtlES EU: REZENDE: - Nascldo em

Pernambuco, tendo llm vivido em tod~ a minha
id4de, o ultimamente deputado por aqueUa pro
vincia, cu vejo com dôr, o desassocego em que ena
\.em 05tado: mas é ainda com maior dOr, quo ou te
nho vaLO imputaMo 40 innoccn to povo, e tropa do
Pernambuco, como crimes, Cactos quo só provA0
tlll0 flUes têm sido muito consequentes com O! prin
Clpiol que se lhes tem dado.

7'ão é li vez primeira que em Pernambuco, sub
ditos t-êm prendido e deposto nseus superiores:
u:n CAdete em um desses dias de insubordinação
dopol o seu chefe do commaodo do batalhãO. (este
chefe se acha hoje empregado no Rio de Inoeiro) « Jeronymo Vieira Bastos, negociante de S. Mi
porque não quiz consentir que o batalhão sahisse guel, provlncill dllS AlngÔlls, representa que habi
para umA bernarda: este facto com outros farão tando na dezoito annos no Brazil, c tondo-se unido
lou\'adoll e llgradecidos aQ~povo e tropll por uma á parte s~ que seguiu.o systemll. da independencia
port.nrill em nome de Sua Magest.ado. na dit.a pronncia, o que prova por sua assignatura

Nào parou aqui; preveniu-se mesmo por essa por- na acta da aeclamação do SE. D. Pedro. já como de
tlria 11 esse povo e tropa, que Sua Magestade ap- fensor perpetuo, já como primeiro imperador, EOr
provaria Ludo que elles houvessem. de fazer á bem algllDs cuLros factos semelhantes, e até por sub
da causa do BrlUil; agorn llp~ce alli uma carta sidio que deujl8l'a a conducção da wpa, que mar··
de um agonte do governo aqui, louvando á tal re- chol1 para a. Bahia, foi apezar de tudo perseguido,
dactor, e agradecendo-lhe os servicos prestados ao e preso, e ultimamente forão seus bens seql1estra
Brazil: dizendo-lbe que desconfiasse de tal empre- dos, e entregues ã guarda de pessoas que os estão
gado, que era suspoito, -por ser creatura de taes deJapidando, emquanto o snpplicante se vê na ne
pessoas; o que se devia esperÍlr que succedesse ? cessldade de desamparar a sua casa, e isto pelo

Eu não pre~ndo arrende: a conducta e probi- simples aceidente de ternasci!ioDll. Europa: a
dade desses empregados; mas o povo e tropas forão commissão' é; de parecer que· estaassembléa deve
C(loorentes com os principios': prevenidos de que remetLer oreq12erimento 'do supplicanLe ao governo
Sua. ~&ade apP'rovaria tudo o que fizessem á para prestar todos os meios de não ser o suppli
bem da causa do B~ll.Zil (ao menos foi a~im que o cante e todos os mais habitantes inquietados em
governo da provincia lhes anDunciou), e incitados sua pessoa, e bens, pelo lu~r do nascimento.
pela carta do intendente geraI da polícia, eUes en- <d)aço da Assembréa, 22 de Outubro de l~.
tenderão qne era bom para o Brazil prender o ge- Antonio Rodrigues Velloso de Oli'Oeira.-D. Nuno
"emador das an:nas ~ depôr o presidente e sacra- Eugenio de Locio 6 Seilbit::.-José Teixeira. da FO'Tl
tario do governo. Onde está aqui ocrime? _. . seca VasCOMeUos. - João ,Antonio, RodrigueS .tk
R~ueiro.poís que a assembléa exija essa carta de Ca",alM. - Bernardo José da Gama. J) -

que falia o Sr. Andrada Machado e a portaria 'Pela - Por haver quem fallasse contra e dar a hora,
qn.tl se lo~vou ao povo e tropa de Pernambuco, e. fkol1 adiado. ,_ ' .
s& prevelUl1 com approvação do que houvessem de .... . .
fazer, para examinAr-se se são concebidas em· ter- _OGSJitO SR. DxP.ÇT.\D0:-:- Eu tenho JJ8:mlt'r,Olltro
mos taes, porque então mais cabalmenLe. defenderei pare~r ~e matena urg~te; e l'equeU'O que se
a.,honra de minba pro..incia, pela. qual darei até ~ me pernutta. o fazer a leitura . dalle, a.JmU de
ultima goLfa do meu sangue. _ - estar chegada a hora de se levantar a sessao. .

DeclarouooSe adiado na fórma do regimento. Decidio-se que o lesse.
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_ c: As commissões de marinha e legislação, tendo
() .officio do nünistro de estado_dos negocias da
mãrinha, expondo a duvida, em que se acha o
consélho supremo militar sobre o modo dej.
as embaicacões apprc..~dG5~esquadra naclO
nal, são ae paroc.er que se exila0 do governo os
motIvos.; porque se nã~_'{>Ozem execução o alvará
de 30 de Dezembro del~ assim como a copia do
eontracto Celebrado com o 1" almirante, quando
entroupa:ra o serViço naeional,_e 850.~cções
que lhe forão dadas; quando nao haja InConve
niente.

ir Paco da Assembléa, 22 de Outubro de 1823.
ManoefJacinti'.o Nog'.l-eira da Gamc.- Pedro Josi
da Costa Barros.-Jose Antonio da Silro Maia.
José ATouche de Toledo Rendon.~ Antonio Rodri
!J'I.'eS VeUoso de Oliveira.-Manoel Ferreira de
,Araujo Guimarães.-Josi Teixeira da Fonseca Yas
consellos.-D. Nuno Eugmio de Locio .-João An
toRio Rodrigues de Carvalho.»-Por haver quem
{aliasse sobre eUe ficou adiado.

O SR. NOGUEtRA DA G.uu allegando tambe~ ur
gencia, pedio e obteve licença para ler os seguIntes
pareceres:

PRlMEUI.O

u A commissã() dos 1>O!ieres examinando o di
ploma do Sr. Manoel Pacheco Pimentel, deputado
eleito pela provincia do Ceará, o achou conforme
às actas e estas ás inskucçôes ; portanto é de pare
cer que o dito Sr. deputado póde vir tomar. as
sento nesta Assemb!éa. Paço da Assembléat 22 de
Outubro de 1823.-Antonio Carla; Ribeiro áe An
drada Machado e Silva.- Manoel Jacintho No
gueira da Gamã. li-Foi IIpprovado.

SEGUNDO

11: Â commissiio dos p_odercs examinando o di
ploma do Sr. Thom82 Xavier Garcia de Almeida e
Castro, deputado supplente pela provincia do Rio
Grande do Norte, c confrontando-o com as actas
remettidas pelo collegio eleitoral da cidade do
Natal o achou conforme As mesmas actas e
estas' tambem conforme ás instruccões : portanto,
ó de parecer, que o Sr. Thomaz Xávier Garcia de
AlmeIda e Castro, p6de vir tomar assento nesta
assembléa, como deputado sl;lppl~nte, durante. o
impedimento do deputado ordúiano o Sr. Frl!-nClS
co de Arruda Camara, a quem se deve expedi;r or
dem p;u-.oa vir tomar assento nesta assemble~ ou
nella fazer constar os justos irI?pedimentos que ~ver,
visto que não dev~ competlt â ?Inara da clda~e
do Nal.a1 o decidir sobre um tal obJecto, 5ÓJlroIlrlo
da assembléa. 'PaÇ() da Assembléa, 22 de Outubro
de 1823. - ManoelJacintho Nogueira da Gama. 
Antonio . Carlos "Ribeiro de AnaradaMachado e
Silva': 1)-Foiapprovado. .

O Sa.•.PRF.smENTE .parti~ipou ·que lhe· e~a. forçoso
faltar 'às ·~sSões. por 4 dias para entrar. em uso

o
de

remedios; '(l' deu para a. ordem do. dia.:: 1. A
I~ discussão do pro~cto sobreliberd~de de .1!DP'~en
sa: 2.o o~en~ da Asselpbléa: .3.0 :A-s maica
çôeS.urgentes e adiadas.' na ~ora propn:,-- .. ..

Lerintoú"'se a sessão ãs 2noias e 9IIllDutos da
tarde'.~MigutZ cal.7iwn; daéPin ~-Almeida,- secre-
tario. ,". .

PllESIDENCIA. DO SR. lUCIEI. DA. COSTA

Reunidos os Srs. deputados llelas 10 horas da.
manhã tomou a cadeira de presiaente o Sr. Maciel
da~oG, üa ausencia dos Srs. Ribeiro de Andrada
e Pereira da Cunha; e completou-se a mesa com o
Sr. secretario França, primeiro supplente.

Procedeu-se á chamada, e acharão-se Jlresentes
67, faltando com cansa os Srs. Pereira da Cunha,
Araujo Gondim. Barão de Santo Amaro, Ribeiro de
Rezende, Andrada e Sil\"3., Carneiro de Campos,
Nogueira da Gama, Ribeiro de Andrada; e sem ella
os Srs. Andrada Machaão. Pinheiro d'Oliveira, Ro
drigues de Car,alho, Alencar, Rocha, Rodrigues da
Costa e Sobreira.

O SR. h;srr;&NTE declarou aberta a sessão, e lida
a acla da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETA.ll.IO C"UXON leu os seguintes of
tidos dos ministros d·estado dos negocios do impe
rio, fazenda e jusliça.

«DIm. e Exm. Sr.-Remettoa V. Ex., llssignll
dos por Sua Magestade o Imperador. os seis decrotos
autographos da assembléa geral constituinte c le
gislativa do imperio do Brazil,lI saber: o l° sobre
a íórma que deve ser obser"ada na promulgaçAo
dos decretos da mesma asscmbléa ; o 2" que revoga
o de 16 de Fevereiro de 1822, que ereou o conse
lho de procuradores de provincia; o SO que prohibe
aos deputados da assemllléa o exercerem q!lalquer
outro emprego, com a excepção que declara; o 4°
que mencIOna os casos, em que podem ser, ou não
toleradas as sociedades secretas; o 5° que declara
o codigo. leis, decretos e resolucões, que proviso
riamente ficão em vigor, para ierem observaneia
neste imperio ; e o 6° que dá nova f6rma provisoria
aos governos provinciaes: afim de que, fazendo-os
V. Ex. presentes na mesma augusta assembléll,
possão ser guardados no seu archivo, na fórma de
terminada nelo decreto de 25 de Agosto passado;
ficando os' outros seis antographos guardados no
archivo da secretaria de estado·.

(l Deus guarde a V. Ex. Pace. em 23 de Outubro
de 1l:l23. -Jose Joaqv.im Caffleiro tk Cam'pos. 
Sr. João Severianno Maciel da Costà. » - Ficou a.
assembléa inteirada.

« TIlm. e Enn. Sr.-Tendo a assembléa geral
constituinte e legislativa do imperio do Braril,
mandado participar aogovemo em omcio de 18
de Agosto ultimo, que para deliberar. sobre o re
querimento, .em que Sebastião. Teixeira Leitão, e
outros negociantes de molhados do arraial de Ita
bira "na provinc~. de Minas-~eraes, pedelp a sup
pressão do SUbSlllio voluntario, que paga0 para a.
reedificação do palacio da Ajuda em Lisboa, se
exigissem informações da junta da fazenda daquella
província: houve Sua Magestade o Imperador por
bem mandar expedil'para esseeffeito asnecessarias
ordens, ás quaes dando a junta cumpPmento, in
formando· em omeio de 20 de Setembro proximo
passado, ordenou o mesmo augustO senhor que se
transmittissem a V. EX. o dito ameia' para ser pre-
sente á assembléa.. .' . . .
- « Deus guarde a V. Ex. Paço, 20 de Out'ubro de
1823.- Manoel lacintho Nogueira. da, Gama,.-'
Sr.: João Severianuo Maciel da Costa.» - Foi re
mettido á commissão de fazenda. :
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« nIm. e Enn. Sr.-Saa ~oestade e Impera- « A.o § 9'- em lugar da palavra apciadas-

dor, me ordéna remetta a V. Ri. as duas conSultas diga-sea~.
inclusas da mesa~~~ do paço! a !a 50- ~ .Ao § 95- sustente-se a palawa Ápprot;ado.
bre ~~ re~t.aeao do govem~ pYO'VISOno _da .Aroujo Limá. lJ .....;Foi apoiada em ambaS as """M_
provmeta de·s. paulo em que pedia, pelas ramas .S· . .. .. . .t"""-:'"
nella ponderadas, que a junta ôe justica ereada o R.. Dus: - Eu coDSldero de summa .utili-
naqueUa provineia pela car\a l'égiade~de~ ~ad.e oqu.e propõe. o ~. ~ujo ~.a,.~o ba
de lmO, tivesse as mesmas attribui~ da que foi Sea.do nos D.1~ pnIlCiplos; ~ ~. tira. o
installada nas ilhas dos Açôres pelo aIva.-rá de 15- de resultado ~e .poapannos o tempo pree1oso.. qti~ se
Novembro de 1810» e a ~ sobre ama memoria gasta aqm mutilm~te» aIcan~o de malS a
ãeerea.do esíado em que se aehã o fôro judicial, e ~~. de discutirmos com melhor met!todo e
sobre as providencias a este respeito propostas~o ~s ~~de. ~pproV() ~tant.o a doutrina da
desembargador procurador da co~, e mandadas lndicaçao, qt;e amda 1ica tn8.1S clara com a emenda
observar, menOS a ~e diz respeito li e.."'eacão do do mesI!10 nob~ deputado. .'
lugar de juiz de orphãós àesta cidade, pa..-à que Dep'olS ~e m.alS~obs~rvaçoes. Ju1gQu-se a
Sendo presentes á assembléa geral constituinte e mat.eria discutida; e o ~. pteSldente propoz á vota
legislativa deste imperio, possa ellasobre t.udo de- ção. a. ~menda? ~e !~i approvada, fiCando por eUa
liDerar o que rôr conveniente. prejudicada a llldicaçao.

([ Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja- O SIl. ~Oltt1lSmu ~o então a. palavra, e pro-
neiro. em 21 de Outubro de 1823. - Ctutano Pillto POz ~ segulDte, como additamento ou emenda decla
de Miranda MOfItenegro. - Sr. João Seve:iaono raLona cfo que se acabava de vencer :
Ma?el ~a Costa. lt- Foi remettido á commissão de « Proponho que o .qt!e se acaba de resolver, Das
Iegtslaçao. emend~ do Sr. ArauJo Lima, n1:o se entenda ãcerca

O nsxo SR. SECRETARIO deu conta. das partici- dos additamentos por serem m~t.eria nova; sendo
pa~ões de molestia dos Srs. Barão de Santo •.unaro est~s approvados ou reprovados na discussão se
e Ribeiro de Rezende.- Ficou a assembléa intei- gwnte áquella em que forem propostos.-O depu-
rada. tado. Montuuma. l!

Passou-se ã ordem do dia, cuja 1- parte era. a l- O SR. P!lES1PlN1'B: - Eu creio quo isto fica
discussão do projedo sobre liberdade do imprensa. reservado pua a hora du indica~J.

Não houve quem pedisso a palavra, o o Sr. pre- O SR.. Mo:cnsmu: - Julgo quo esta materiA
sidente propoz:. . .. . é conneu com II que se lIcabá de debater; o

1.G se a assemblea haTia por discutldo o ptoJccto. assim como se resolveu que 11 indiCAÇÃO do Sr.
- Venceu-se que ~im. . Araujo Lima eaull.SSe em discussão, t.Ambem o que

2.G Se I.'assava li 2- discussão.- VenceuooSe~ proponho deve llgora tomar-se em considoração.
bem qu.e Slm. • O SR. SoUZA MELLO: - Se é emendA, 16 58 fiD.
~gUlo:se a 2&~ d... ~rdem do dlll, qtle era dou a discussiio ; e se é indkaçito tem a hora pro

a dis('~o dos artigos do re~ento; e leu o Sr.~ pna para discutir-se; portanto do nenhum modo
cretano Calmon o ar~ 161 a~do com as respecti- tem lugar.
vas emendas, na sessao de 1 de Setembro. O S n.._~_ lto bl.t d

O S.A Lua E tt . . di· R. r-l\Zo>UuENTB consu u a assem l.J!. e e-
9.: IUtrJO :: 11 o ereCl por 10 caça0 cidiu-se que se tratasse já do que proDunba o

um a~dittamentoaoregunento, como mterpretaçlio Sr. Hontesuma mas não havendo quem o ãpoiasse
aQ artig0~, para ~e re~ a fôrma de votar.nas foi regeitndo•. ' ,
segundas discussões dos proJectos e suas alteraçoes;' .. . .
e por isso como se trata agora do regimento ~_ Passou-s~ ao art. 161, que Já tinha Sldo lido pelo
cia-me acertado CJ.ue se decidisse da dita indicação Sr..secr.etano Calmon.
(que creio que se Julgou urgente) antes 00 se deba- Dep~llS de algum ~ebate. julgou-se discutida a
\ar o artigo 161, que se acaba de ler. '. mawna, e o Sr. preSldente propoz:

O SR. MONTESUJlA: -Esta indicacão ficou adiada l.~ Se passava o artigo tal qual estava. - Não
na sessão de 18 deste me;. e eu mesmo ~gueri o passou. .
adiamento pOI' se precisar de exame para a deliDe- 2.0 Se ~va a emenda suppressiva do Sr. Mon-
ração; mas creio que della se deve· tratar na hora tesuma. - Não passou.
propria das indicações, e qu.e ·por isso agora não 3.0 Se passava a do Sr.Vergueiro. - Não pas-
"tem lugar. Na ordem doma declar~u-se que hoje sou.' _ .
se discutimo as indicaQÕes urgen.tes. ecomo es~ 4.° Se passava a do Sr.-Maia.~Fof appro...ada.
é. uma dellas tome-se· nessa hora em eonsideração. « Art. 162. A.. ordem dos trabalhos indicada na.

O SR.' P1lEsWENDIt· constütou a assembléa sobre distribuição 'diariasó. poderá.' alterar-se em caso de
a ptecedencia da - indicação do Sr. Araujo. Lima; e urgencia ou de adiamento. 11-- Foi appttlvado.·
decidio-se .que deI1a se tra~se antes do :artigo161. . O Sa..AN1lllADE LIMA .pedio licenÇa para se re':'

(Fallãrão oS S~. Vergueiroe Hontesuma, maS tlI'ar por- mcormnodado. .. ..
não se entendeu o iachigrapboSilva.).· ...,.<C Art. l~.~se dat:nrgencia}necessarióque-

O SR•.~.p0I!de:ro~ qu~'para eselareciment.oseJa .a propostam>óiadap<Jr dez' çlepu~dosJ ;peIo:
da matenasenaconveIUente~e se lessem os artl~ tr;~I!~;'e que. a assembleã adeclarepormeio:de:
80S 88, 89;90;9492~·93,.94:,95,~ se. visSe éomo ~oto~.pree~~do~~o. ·»~;Foiappi'óvado. 
se achavão approvados. .. --o .. " . .. .~.. « Art. 164.: O~~do,!Píe qt,tizer propo~'~rgén-'

O Sa. SEcaETJ.B.IO CAUtON -leu oseitados. :arti- .~, usarão~!ornítilã-:-.ten~o.negocio~ente, »..
g~.s: . ' : .. ... ' ... : . . .__ .:. O SR. Dus: -Ell jàlgoprejudiéadô-este~gn :

O:,SB.•...A1u.!lS0·~ ;maJ1dou.enlão á me~ ,a ~~ porque ~ assembléa não tem ~dmittido tal formulá
gninte-emenãa: .. .:na pratica; eu não sou-escravo de praticas, mas
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como me, parece estar assim vencida a rejeicão da
formula, por isso considero prejndicadoo artigo.

O Sa~ JlREsIDE:\-:TE:- ~õde o Sr, deputado man-
dar ã ;t1esa a su~ emeod~,. . . '

O Sli. DL\s:-- Com estas fmmalidades de emen
d_as ~i.Plils para' qualqUer palana perde-se o
tempo sem necessidade; mas emfim eu a escrevo.
MaIldoo-il. então á;neza concebida nestes ter!)los :

« O AJ.'t. 1Q4 está prejudicado quando se regei
tou a formula anterior. - Dias. »-Foi regeitada.

Propoz-se en\ão o artigo, e fei apprm-ado sem
alteração.

cr Ar~. 165. Nos casos de adiamento, decidido esle
na fórma dos arts. ·118 e 119, o presidente proporã
a epocha, para' que ha de ser ae!erido o negocio
adiado; e se os deputados gulU'dm:em silt'ncio ficará
approvada. »~Foi"approvado. '

u Art. 166. Se algum dos dep'u.tados substituir
outro adiamento ao que tiver proposto o presidente,
pôMe-l!a a votos, sendo apoiado por cinco delluta
aos; e a nssembléa determinará qual ha de subsis-
tir. »-Foi npprovado; . .

cc Art. 167. O acto de volar nunca poderá ser in-
terrompido depois de principiado. » -

O SR. FIU~ç.\ :-:'\a pratica não se Lclll observa
do este artigo, e p:trece-me quo em regra não pódc
observar-se; porquo ás ,'ezes succede ser preciso
~~e os 5r5. deput.ados illuslrem com suas luzes o
:Sr. presidente .para a melhor fÓt:ma de propOr-se' a
ml\leria á votaçilo. .

Peço p~ ~so a suppressão de5Le artigo; e conLi
nqlllUOS·com q nossa pratica; não nego que ás vezes
sen'c de eo~o, mas m~l.as serve de esclareci
mento.

Eis a minha emenda:
li Supprirna-se o art. 167.-0 deputado, Franga.ll

-Foi apoiada. .
() SI\;' MO~TESmu.:-Não posso approvar a sup

pressào~doarligo. Quando algum Sr. deputado se
l"av:mt.a psrn'fazer alguma observação sobre o modo
de propOr, não se chama a isto interromper a vo~

ção ; esta interrompe-se qUllndo se passa do QbJc
eto. d~la para out.ro, ou quando fica adiado; mas
nesse caso nada mais ~ faz do que ofi'eI;ecer alguma,
reflexão para se propOr a votos,~sta ou daq~ella
maneira; e, isto não fica prOhlbldG pelo artigo.
Creio que· toda B, asscmbléa entende que es.ta facul
dade não se pód.e negar aos Srs. deputados.

O Sn; FlViliÇA:-Eu não dou essaint.elligencia ao
artigo; creio que nelle se estabelece que a propo
sição' é do Sr. presidente, e que no seto de voLar
ninguem pód~ ter a palavra para essesmeSlI1Qs' es-
clarecimentos. ..

O Sn~ YERGUE~,O:-Eu enteI!qo o ar.tigo com.o o
Sr, ~ontesuma.'(Apoiado.) '.
M.~ cOJ;Il.o, t".e~o que se .l~e d.á.tambem div'eI:sa !n

~~UigE!IlCi~".faI;.~l~,a9ditame~to para ~el:horo es:-
Cl.arecer. ,

u Não será inter.çompid~ com ~~~z:ia esJranha.-
V~g;~:~i~~:'»~~Çlrapoiad.o. . _ '.
. O' SI\, ~~"iÇA ;--:';"Nã,o ..t,enh9 d,~:Vlda, emcapp~:rar.

este 'adàitdmento; porque se o ari.lgo passar. c0!llOr
e~~, p§d,e o,p~sid.e!l.~_ <?.!la.m?t .á. ordem o .d,epu~~o
~~iJ]~;:r<1.mp,eF. a v.0t.a~o ~ e ~~e; eu. quero é qlle
Dal) t~~e.,~_~it:el~,<1;>0t:'{Ue ~u~t~ vezes, co~o
iádisstl, pódEl . s..e! p'~Çlso. 6icl:;~ce;-.se a materHI

~ se propôr ;Í VOt3ção pe!a forma mais can.c
mente.

O SR. C.Ul:SElRO :-0 artigo não e.stã claro; e eu
apoio a reflexão do Sr. Frnnça emquanlo quer que o
depulado tenha direit.o de e:t:pur \) que julg3I' con
'eniente sobre G modo de propor;Í TOlacão, porque
I)a "erdllde passando o arti.:,"O como e..~ 'púde o pre
sidente impedir o deputado de fazer e..<>sa ad"erten
cia, o que ê prejudici:u; porque da maneira que se
adopta de fazer as propostas depende muito o enlo
das deliber&~'ões. Acho portanto que de\'e ser emen
dado, nos termos do additamento que off~reço.

({ Sal.o por observações sobre a mesma maneira
de se proporem os objectos á ,OlaÇào.-Franclu{)
Canteiro. »-Foi apoiado. '

O Sn. An,\t:~o LUlA :-(Não o ouvirão os tachi
graphos.)

O Sn. BiU.:'\"T Po~-n:s :-Interromper a \"olac.io é
pratica perigOsa, e n~o admittida em :IIgullla assem
bléa; mas deixar pas..o.ar uma 9roposição lUal ('nun-
('iada é lambem 11m mal caliiUtr. .

A falla de pratica produz cnLro nós esle segundo
incon.enientc; se -.0.' tivessemos tambem os pr~i·

dentes dirigirião os negocios como devo ser.
Eueslouaqui ha bem poucos di.1s,ejá lt~nhoouvido

muitas ve:tCs dizer, Sr, presidente, parece-mo quo
Y. Ex. del'"erá propôr de outro modo.

Assento por isso que precisa o artigo tlo alguma
modificacão, como aqueUa que acaba do prop\\r Q
Sr. Carneiro, c que eu apoio.

O SR. CAUIo~: - Parece-me que se tem dado
mais irnporlancia á maleria do que ella merece.
(Ap.oiado,)

Eu sei que um presidente em Lisboa muilas vezes
illudia a assemblea com li. maneira de propõr ; Q

ainda que eslou persuadido que ningueUl tem aqui
semelhantes idéas. bom e não deixar de todo ao ar
bilrio dos presidenles as propost<ls da mataria, de
sorte que ainda conhecendo-se que não ...ai bem, se
seia .obrigado a deixar ir a proposição. .

'Eis aqui porque apoio a emenda do Sr. Carneiro,
salva a reJacçilo.

O SR. AR.\UlO LDfA: .... Talvez estejamos todos
concordes em .idéas, . e que ~ó vanemos na maneira
de nos enunciar.

Eu creio que neto de volar se enlende desde que
o Sr. presidente diz :-05 senhores que forem desta
opiniào queirão levantar-se. , .. . _

'Ora este acto não deve ser lOtel'rOmpIdo. adtnlltm
do-se obser?acões. Antes' disto nào sei que seja
prohibido o faze1-as. nem que isso se entenda do
artigo que está em debate. .

O Sr. França quiz salvar, coma suppressão ~el~e,
este direito aos Srs. deputados; mas este direIto
está salvo, e ninguem-lh'o tim; agora fazer .obser
VllCÕes. no.actO de votar digo que e perigoso; abre
a porta a:abusos, e a lei deve preveni-los. .

Sou pois de. voto que se ':ODserve o. artigo. sem
n.enh~a.d&~~e,ndaspropostas. .

() SR. VERGUElRO :_0. honrado: membro. consi
dem o acto de vobI' mui'; restrictamente, porque (}
faz consistir s6mente no acto de se levantare~os
Srs.,.d~P16~S.L e de: se contare.m oS'· '·otos.; mas lStO
p.ar.ec.e-nI~, 'i\~ é apertar. ~emaJ,s;;o .acto de votar
começa no propor a matena, ~. ~OD1o. .esta.proposta
p6de não ser. reita, do. mqd,o maIs pI'Qpno, éJu~tQq~e
por alguma ~bsei'vação,se esclareça o negoCIO para
se ref<>rmar-a proposta; ,

34
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Um honrado membro jã mostrou a neCessidade 2.° Se passava o ad~tamento do Sr. Fran~a.-
desta. modük.acão em uma assembl~ no>a como a Não passou. .... . .'.
Do$!., onde estamos al!rendendo; depois ({ue th'er~ 3.... Se passata o'do' Sr~·Verguciro.--Julgou-se
mos bastante pratica, .Fi os presiden~ hào-de. e~~ comprehendido no additameiíto do Sr. Carneiro.
eanr melhor ~:s ques~;m~s_~n\re\an~~m. .. !.- Se passava 0110 Sr Carneiro.-Nào passou.
muito duro ~u'Vl!'-se-uma proposIÇ3.o·mal enunCiada, "d'" Se· -passava o do '~r~ Calmon. - Foi appro-
e estat obrigado a votar sobre ena sem poder escla· va o "
recê-Ia. . Seguio-Se a discussão .das lildicacões adiadas,'

O Sa. FR1I.t\CA. ~--:'E\l diSse que. ap<}iava a eménda â~d?a~e tinba assiguado em ultimo bigar na ordem
do·Sr. Carneirõ ; mas quero off~rec:er..outra com as
mesmas idéas, mas differente redacçào para .maior O S1\. MOn'EStllL\ :-:-Seguindo-se a ordem daan-
claI . tiguidade ha uma indicação minha que deve ser
.~No· acto de receber () presidente a votar]io da preferida; é relativa á continuação dl[gratificação

r'h que vencia Labatut. como commandante do exer-
assemblé:\,não poderá serinterro~ido pOfncn um cito, e que não seiporqne se lhe conserva. {Vej, a
deputado. Pó~e-se porem,~it'a a\'T8.,~rn. escbta~ sessão de 22 de Setembro). .'0 • • •

rect'r e redUZir a proposlÇ<lo gu proposlçoes 50 _re Depois de curt,o debate, propôz o: Sr. presidente
que Erecisamente ha de rer.ablc a mcsmiJ, vo~çao. se a âita indicaC'.ão era objecto de delibera~.ão.:'-
~ deputado, f'rança. li-Foi apoiada.. Vcnceu~se que não, e foi regeitada. . .

O S1\.. C~L!iol'\:-Eu.tambetnmclembtodec~un: O 51\. 'SEC\lETAl\\O ·C,\Ulox.leu ollt.la· indica~.ã.o
ciaresta idéa de outro modo quo me parece llrara ndiada, do Sr. Araujo Vianna, sobre o modo de
toda... as duvidas em poucas ~lavras. E' por urn adiar os pareceres por se !alIar contra elles; .apre-:
a.ddit.nmento que eu concebo <'1SS1tn : 's~m\nda na. Sl.'ssão de 14 do corrente, .

« Sal\"o pllra· elucidar-se li proposiçAo posta a O Sn. Flu.l('.A. :-Este modo de adiar IIS di5Cussões
vo~os.-Calmoll. li-Foi apoiado. indireclamcntô pecca· de vieio, e não deve ser

.Julgou-se afinal discutidll Do tnn\eria; e proJ>on· i1drnittido: e\\e plU'lllYSll as resolu~'e5 da assembléa.
do o Sr. presidente se o artigo pllSS4Y'lI cal qu«l.- tl1ultiplica-no~o trabalho. e.Dlto importa utilidade
V~ceu·se que sim. alguma á dccu>lio dos. nogooos: porquo se al~s

Alguns senhores disserão que tinhito votado polo dos Sn. deputados nao estão certos_da ,matena de
arli"o salvos os lI.ddil.amenlos. quo se tt!lta. e qu~~m de espaço e...anuna-la para

a , .. pronuncutr O seu JUIZO som temor de errar. tê'm. o
O SR. VERGt!EIIlO :-.~ pratica tem Sido sempre direi\o de pedir o adiamento, e então embora se de-

propôNe, salvos os addltamontos.. fira a decido do negocio para outra sessão, -mas
O Sa. P.\lJU llhLLO:-Mas o Sr. PFCSlócnto per- adiar-se 11 questão pelo Simples facto de haver

guntou se passava tal qual estava re<1igido. 9-uem PGI;.D. n palavra. para !aUar sobro um parecer,
O SIl. FR.lNC.l :-Pergunlo agora está concluida e na ,'crâade perder tempo sem nenhuma utili-

a votllção? Não. Logo fOUlOS ilJ'crrompid~s: e dade. .
eis aqui o caso que me fez propór as mmhas O Sn. ARAUJO VI4NNA. :-Estll indic:\cão refere-.
eUlendas. so ao quo se venceu; creio que na sessio \ie 3 de Ju-

O SR. CALMON ~-Não é esta a "ez primt'ira que nha, sobro o adiamento dos pareceres, i1ssenlando
isto succede; e eu appeUo para n feliz memaria de se enUio quo bastava pedir a palarra para ficar adia-
alguns Srs. depul.<Idos.para que di;!!l'! qUllntas vezes do.o parecer. . .. _
<> mesmo tem acontecido na asseml>lca. O que exijo agora ó que se não verifique o adia-

c O SR, BRANT PonES :-Isto prova quo ainda não mento ~em ler exposto as suas rc1Zóes o deputado
sabemos trabalhar. quo pedIo a palavra para se. oppôr ao parecer; par-'

. P I ,. que eUe póde com seus argumentos esclarecer a
. O Sn. COSTA BARROS:-:- e o contrarlo, ISto pr?- embléa e determina-la na resoluçã.o. ..

va que sabemos trabalhar; porque se o Sr. presl- ass .
dente.não propõe como manaa o regimenf.o, logo Ha p'0ueo succed~u aqUlcom o parecer ;sob,re o
ha quem ad,,'irta para elle se observar: portanto se requer~entode IZldoro da Costa que. io. mestre
n-o deixassemos passar senão o que ene manda é dos .ta?lngra.phos o que eu .pretendo eVItar;. _a ~-

P
a

Nl'ue sabemos trabalhar. . semblea apJ?rovou o p~ecer provave!meute por nao,
o. "i. . . '. t conhecer Cll'CUmstanclas que eu podl/l expÔ%", e que
_O SR. C.1.R1''EIRO :-Eu .~quelro segunda vo~~ não expuz por não esla:r presente na sessão em que

çao ; porque ha enga.no manifesto.. _ se discutia; ,8 por isso; a meu ve~. ficou o reque-
O SR. :FRRRlURA. FRANÇ.\ :--Julgo que nao é ne- rente prejudlcad01.. o que talvez DaO succedesse. se

cessaria pôr outra v~ o ...artigo a votos; basta que ell expendesse as razões que o favorecião'. .
se p.onbão.as .emendas.porque se estas forem todas _Para evitar estes inr.onvenientes é que fiz a minha
regatadas.. passa o nrtlgO como está. ...• proposta mais para fixar a verdadeira intelligencia

Se a assembléa quer que clle passe tal. qual está da decisão da: assembléa. do que para ser tomada
redigido, hade reprova;r .tod~s as em~ndas; e p~r Como uma nova indicacão. . .
isso entendo que !lão e preClSo repetir a vota.ção-O SR. SECRETARIO Cu.MON :-Euapoio o que diz
sobre o mesmo ~bJecto. , ~ , . o nobro deputado; quem pe~ a palavraexpon,naas

Consultou então o Sr. presIdente a assemblea para razões que tem para contranar o parecer; e' fique
decidir sellevia ou não :proceder-se a nova votação. denoos adiádo. .. .-.... .' '. .
-Venceu-~e qtre sim. ... . , iulgandó-se discutida a materia, venceu-se que

O SR. PnESIDENTE propôz novamente ~ era ~ objecto de deliber,ação; e porque requ~reJão
1.0' Se pasSa.a o artigo sálros.osadditamentos.- alguns ~rs. deplltado~ qtle ent~se logo om discQs-

"Venceu-se que sim,. são, asSIm se fez, e fOI afinal approvada.
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o uSMO SR. SECRET,~aro Il~U tambem a; indicação subsistir taes arrematações, para com conhecimento

do Sr. Rocha'Fran~ para se.sus~llder em Minas ~ de causa tomar-mos deliberacãG madura sobre ()
arrematacào dos dwmos até deliberar a assembléa caso, á vista das razões que tenhoexpendido.
sobre aqÜelle objecto ; ctYa indicaÇão fôÍa- apresan-. O SR.. COSTA AGUUR :-Sr. presídente: A ma-
tada na sessão de 24 de Setembro. .. " teria da indicacào do Sr. Rocha Franco ê da maior

O SR. CUYALHO E MEllQ ;~Esta materia f d~ importancia póssivel, e merece' ser tratada-com
suanatttreza de grande importancia,tanto sobre o circunspecção: que o decreto de 16 de Abril de 1821,
que nella·se póde. estabelecer, como sobre o que relativo ã cobrança d,)sdizimos no Bram, não póde
está estabelêeiào ; mas não iallodena porque não ser applicado, em toda a sua extensão, a algumas
convém; lilnitto-me á' mente -da indicacão. O illus- provineias do imperio, .e com particularidade á do
I.re deputado que a fez pretende que não se arre- Pará, é uma verdade tão clara, que só podeli della
matem senão os dizimos já vencidos atésedelibe- duvidar, quem não estiver ao facto dos negocios
rlir sobre aexecucão do decreto de 1821; porém daquella vasta porcão do nosso lerritorio, e não
deve reparar-se que is>..o vai ser prejudicial ás rendas tiver idéas claras sõbre a sua posicão geographica,
publicas,: que não estão tão abundantes. cultura e commercio. o

Quem está â testa da administraçãO publica podia .Não duvido porém que possa ter lugar a cobrança
melbot'elt'plicar o ~e ha sobre a materia ; mas pa- pela fórma alli enunciada em algumas outras pro
rece-me que a assemblea não póde mandar o que se vincias: mas é inegavel que tendo sido o fim do tal
requer na indicacào sem conhecimento das cobran- decreto o allivio dos povos, combinado com os
ças que se tem feito; e por isso mesmo julgo este interesses da fazenda nacional, nenhum destes fins
objecto de tanta consideração, que é nacessario to- se preencheráõ, se esta lei fôr posta em pratica,
mar sobre alie as mais sérias e slsndas deliberações, sem attender-se lÍsparticulares circunstancías de
tendo em vista o que disser sobre isto a junta da fa- algumllS províncias, cujo commercio e conducçõl's
zenda, que deve ser ouvida. - se fazem por multiplicadissimos rios, e suas

O SRo FRANÇA: - Eu não tratarei por ora da ramiflcarkes, quo são outros tantos subterCugios,
execução, ou inoxecução do decreto quo deu nova por onde se pódem desviar os ganeros para o
fórma Á cobrança dos dizia:os: cingir-~e-hei pro- pagamento do competente dizimo; males estes que
cizamente ao ponto da quesl.4O controvertida, e vem só poderião ser remediados pelo estabelecimento de
lt- ser, se· deve ou não rematar-se pelo triennio uma immensidllde de registros; o que, a ser
immediatamente futuro a nrreeadaçb.o desta renda possivol, viria semelhante l'emedio além de muito
publi~: e para me ~olver a ~sse ~rticular dispendioso, a produzir outros males talvez peiores
respelto pergunto: se~se-ha'Algum lDconve- em detrimento dos mesmos povos.
niente pratico de se mandar sobreestar por ora Em consequencia pois do que deixo referido,
nessa arrematação dos dizimos intentada? Não olTereço por emenda a seguinte requisição:
certamente. cc Proponho que a indicação do Sr. Rocha Franco

O preço dos contractos que àella se h~uverem ~e seja remettida a ulUa commissão, para que tomando
fazer, não ha de entrar nos cofres pubhcos. se":ao em considerncâo a sua mataria haja do apresentar
em quarteis, dos -quaes se ha de pagar o primeiro com urgencia

O

um projecto sobre a arrecadação dos
depOis de passados quinze mezes do tempo dos dizimos nas diversas i!rovincias deste imperio.
mesmos contractos;- por lhes ser essa espera ou- O deputado, Costa Agluar. »
torgada"por direito,' e estipulada a cada um dos O que exijo, Sr. presidente, parece-me indis
coIftraetaàoresde taesrendas de fructos; conse- pensavel; de ouLra maollira procederemos até sem
quentemente só depois de passados' os pri~eiros pleno conhecimento de causa, e jámais poderemos
tres mezes do. se~undo anno do e!>nt~cto e q~e ter um systema regular de arrecadação dos mesm?s
a w\?nda pu~hça na de ver algum dmhelro da mao dizimos: o que tudo é digno de merecer a at,tençao
dos ditos comractadores'deste' soberano recinto, que, quanto em SI cabe,

T-anto importa pois que· se arremate,. ?u qu~ se deve procurar alliviar os povos dos incommod0..s e
deixe d& arrematar por este lado do dellClt eqmva- , vexames' que sentem êm semelhante arrecadacao;
lente do preço da renda; porque enfim não é com I ;oeservando para quando se trat~r de um i?rojec(o de
as obrigações dos contractadores .que as despe~s 1lei, . sobre tão interessante obJecto, mlUS algumas
publi~s se há.o .de manter;. mas. s~.. com a re~elta Ioutras. reflexões, que não pódem ter agora lugar.
e~e~tlv~_da caIXa: nem ha preJulzo, ou recclO de Propoz-se então a emenda, que acabava de ler o
dimlDWçaO. do preço por tal ou qual demora em. se nobre deputado e foi apoiada. ~.
a renda contractar; parque os deve,dores da collecla .. ' ... d d h d
em re 1"0. são pcrmanen'tes no~ seus estabele- . q S~. FRAI'iÇoA .-0 lllu.stre eputa o aut or a
cirnenJs 'de agricultura, de 'cujos Í!!lct?s são res_lDd1caçao o ql!.c preten~e_.e que se mandc,sobreestar

onsaveis ao dizimo, e tlagão 'ordmarlamente o na arremataçao dos dlzunos..Trata. POl:; de t!ma
tesmodizimo por aveneasaos cOlÍtractadores, que cautella~ par~ que _possa surtrr effelto lmm~dIato
não sofi'rem tambem damno em as' fazer mais tarde~' qualquer d.ehbera~o que a assembléa haja de
. Â" rovidencia'pois de se arrem.a~ já osdizimos tom~r ao dito respelt.(); removendo-se o embara~

.1' . In me e por'um trienlilo ·e emquanto a do vIDculo de ~m co~tracto, que póde ?er contra~o
~~::g{é:niodelilierarsobre a ric{va f6ma dada á á· mesma delibe~açao;.e q:xe todaVIa curnp?r~
. ,. d - 'C- -" • ta. tilidade que se deva1mante.r .em.... respeIto deVIdo.a fé da hasta p~blic~,
~~~~e~~g~ri~~l:-fg~OÍlv~niénte;'de:lima lei, ou .por 'outra : querp:eve~llr qu~ oremedlO nao
ou boa ' ou' má, qÜe extinguio já esse methodo de Ichegue quand!>? mal Ja o nao a~m~tta. _ .
cobl"ançiporéontract?~ : . _. . '.- . I' Eu jã mostreI. que es~ medlda,4e ~utela nao

Será'pois em taes cltCunstanclaso meu 'Voto que tinha .nenhu.m mconve!J.lente.Jl!"3tlc.o , que é o
se' 'omele .primeiramente' ao governo pedindo-lhe ponto ess~nclal da questão: e mUi ~acil d~ resolver,
explicáções dos motivos· que o . induzem a fazer sendo OUVIdo o governo, como eu disse.
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RESOLUCÕES D4 ASSEMBLÉA*'.. ,.

PARA. CAETA:tO PINTO DE amu.!(ÍÜ MONTEXE~RO

llim. e Elm. Sr.-A assembléa seral consLituintG
l' legislativa do imper.io do Brazil sendo-lhc presellte
o plu'ec.cr da eommissâo de legislação sobre" o
rcqllerimenlO de Bernardo José da Silva Ramalho
que pede revisLa de graça especialissima, para UlDa
causa, que insLaurou, de liUllidade de testamento,
com que Úlllecprl1 Antonio José CarilosoRaulalho:
Manda participar no sovern?'que, pará P?der deli
berar com madureza, precls~ que lhe seJão trans
miLLidlls instrucçlJes so~re o estado da ca~sa. 9 <iue
V. Ex. levaráao COnhElClll)Coto deS. M. I!l?.llenal." .
. Deus guarde a" V. Ex. Paço da as~~mbléll;,

em 23 de Outubro de 182S.-Miguel Calmon dI'
Pin 6 Almeida. ' . .. .'" '

PA.RA PRANCL<iCO DE A.RRUDA CAMAl\&
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.~ qu~.o satisfaze:lus é tanto ~m serviço feito á nação, 1 não ~.resoluçãoda assembléa que os escuse disso.
· como, o ,cumpr..l' com aslu.ncções de deputado. IAdmltllda a supposição de, que sempre que íaltão. é
Ho~tem eu ~tei ,ã asse~~; mas não sabe, o Ipor causa. do seu emprego, podem utilisar-se disso
no})re ,pr.eop~nante ,que f,UI, ,a des{l3-cho, e que até 'para' faltarem sem motivo todas as ,vezes que lhes
era necessarlO que fosse por negoCIo da assembléa. parecer, e neste caso se basta para eUes essa par-
.i~~é,.para levar.as Cartas Ae lei que Sua :Magest~de I ticipaçãoque ~e diz feita aos Srs. secretarios, eu
a5SlgIlou. e, que eu remettl Já para esta assemblea '! t tambem quero dizer a alguns dos Srs. secretarios.
Como pol5neste caso" e oultos semelhantes, se ha de ,I fique certo que .quando eu {altar éporf]t:e tenho justa

· dizer que o ministro d'estado faltou sem causa, s6 cuasa. i>orém o regimento diz que deve dar parte, e
po~ ~_disse na acta. de 18 de Julho que não I' ha ~e. cumprir-s~, sem que possão servir essas
ílcavao diSP.e~dos de ~mparecer? , , ~Clea~S .P.Artlculares~

Esta obn~çao de nr, só se pódo entender cm '1 Ell nao duvido que o Sr. deputado que falta agora
termos ha~els, e com esta modificação se decidia nào faltasse d'antes,. mas nada disto vem p:ua .0
naquelle dia, se puzerl10 OIlU'a COIl3ll na acl:i eu i caso, trata-se do regunento, e este não lhes da pn
não tenho culpa disso, lembro-me que Do llssembléa 1vilegio para não darem' parte. Se acaso a assembléa
conveio em que haviamos !allllr algumas vezes em I qu~r que sempre que os ministros de estado fal
razão dos nossos cargos, e nest.a intelligcncill se ILarem se entenda com causa, declare que não são
deliberou. obrigados a dar parte, mas se quer que o regimento

O Sa. A....Dll.LD4 lhcli4DO: - O Sr. MotOl;uma Ise observe hão de da-la segundo ene ordena.
Wla com toda A razão, A 11l8cmbléll DleSA tem par:. i OSR. PRESIDE:'lTE propoz novamente ( ficando sem
este fim com o poder executivo, os 50UII membros 'I' cftcito li sua 2" pergunta) se a assembléa queria
como deputados devem comparcccr, c obliVrVilr o I{Ull o nrt. 182 do regimento se observasse exactis
rt'gímento quando faltarem, e niatoellc {' bt!lD c1l1ro. i 51mnmente para todos os Srs. deputados sem dif
Todo o Sr. dopUlado quo nÃo dor pArte qUAndo I fl'l't,"~ll dos que erüo ministros do estado.- Vcn
fall.ar, a sua fa\tlI Ó polia nA teta .em cuu,a, UI I' t'UU-lil! 'luo sim.
Srs. ministro' d'Cll!4do nÃo tem pri"ilt'gioll, qUllndu O SII. SECItETARlO CALlIO~ leu os seguintes offi
faltal'C!n hll~ de dar p4!'La, COIUO WI Outrull iJtj qUll : e~!!!!~ ministro de estado dos negocios do lmperio :
cslAo uupOOldos, e 10 ASilA pAlAvrA bl1l1~ fiulllO 1 ti 11\111. c Eltm. Sr.- Tendo representado o ouvi
tam~eln os ~U~I dllVllm filiar o IIItlalUU, 11 uur!· ! dor da comllrCll do mo de Janeiro que para in
gllÇllo hll de ~er Jgua1 1>UA wdOll. Iformar circumstnntiad/lmente sobre a queúa~que

O SR. CAl\l'CelRO DI C.UlroR: - 011 Illirlililro~ dll I froi MlInoel Pinto do Azevedo, capellão e cnra
estado já disserão 110 Sr. Itlcretario que loda8 ali ,da aldt-II de S. Luiz Beltrão, termo da vina de Re
vezes que fallllssem sem dar partll fallllvillJ t'm rllzho 'zondo, faz do Joaquim d'Arnlljo e Sampaio, di
dos deveres do sou emprego, mns que qunndo dl~i- Iructur dos indios da dita aldêll, como foi deter
xassem de comparecer por ouLro motivo o PlIrli-, minado 110 mesmo ou\"idor por portaria do l° do
ciparião, na,. fórma do regh:lento. Eu quando t'!itive c.0rfl'ntc, em .virtude do oficio de V.. E,~' de 25 de
de nojo deI pllrte á IlSSt'mblóa, o liompnl tiUo l.tmho Slitumbro proxlmo ll:lssado, se lhe faz mdlspensavel
qualquer, incommodo que me impede dll compnrocl'r I uma copia da mencIOnada representação: de ordem
pratico o mesmo, advertindo quo IIlé tenho vindo i de SUll Magestado o Imperador assim o participo a

· doeute, como presentemente esLou, poroUIl nune/! I V. E:. para que, fazondo-o prosente na augusta as
tive costume de faltar ondo os meus éargos mo Ilcmblúa geral, constituinte e legislativa deste Im
chamã-o, nesta mesma 4ssembléa é COD~tantt'l que perJo, queira alla daÍ' a este respeito as ordens pre
antesde-ser ..ministro de estado não (zlltci umll só ci1111 li para a remessa da mencionada copia reque
vez.. Disse o· nobre preopinante que li. assemblóll ridll.
não: se embaraça' com isto, e eu creio que nào é l( Deus p;uarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Ja-
assim. nuiro, em 23 de Outubro de 1823.- José l()aguim

Os' dons poderes trabalhão .pll~a o. mesmo 11m, e Car"icil'o M Ca7l!poB.- ~r. João Sevet:ianno Maciel
não:'é possi...el que 'a um seja 'lndlfleronte.que o ~ Cosia ll.- FOI. remettldo á secretarIa para se sa
outro satisfacabem aos seus deveres, sernndo á It1sfazer no requerido.
nacão. As séssões do parlamento do Inglaterra são l( lllm. e fum. Sr.- Em virtude do omcio de
de· tarde, -pará que' possão. comparecer nell11~ os V. Ex. de 7 do corrente mez, em que 'particijla ter
ministros de :estado, e osml1lS empregad~8pnbhc~s a assembléa geral, constituinte e legislativa do
que estãooccupados de manhã, s~ aquI se pratl- Imporio do Brazil resolvido que, por motivo da
casse' o·mesmoestava c!Íta~oestelD~nvenlente, occupação. militar de Mont!3vidéo, que imped~por
mas sendo a horadas.sessoesaa assemblea li mesma Iora a eleH~ão do deputado á mesma assemblea, se
em que' eu sou obri~do li desempenhar outros se~Ipror.eda dê igual maneira e fórma que se pratICOU
viços"heidenecessanamente faltar:a:utna das'o~n- na Bahia, ~lege?do-~ um deputado. para a. Cam
gaçf)es, e sendo esta causa_conheCIde. eI!tendldo I~anha, servmdo lDtennamented~<?Pltal a Ylna de
está que,<quando falto.·.e nao declaro mot.1V'0 p~- Canelones, e reserv~n~o-se a elCIçao de ~nt~o para

-ticulaI" :e:porqne,o serVIço do ~tado me ImposSl- a capital de Montevldeo; logo quee~le;jalIvre da
bilitai.Eis 'aqui a razão da prauCólqueme'paree6 oppressão, em que se acha.; porportarla da .data
nãotei inconve~ente. deste expédida ao baião da Laguna, se deter!DlDou
, (fS ' ANDRÁD~ MACHADO: - Nada ~mpC'rta para q~e' nesta· conforID:idade .fi::esse proceQe~ lmme
a tiile~lão qÍie asfuDccOes dos secretarios 'dees- dlatam~nte'â reCenda ~leIçao,segundo a rórma es
. ",,-:-," '- ' ". ,.: ' ,. , fi' ,., tabeleclda: o que de ordem de Sua Magestade o

::~.v~;~t:~~~f:o~s~f~~~!~:30~;~g~~:~: I~p~rado~ p~rti~~~~~ ~~~~J~~g~~I:~. ao cq-
o que, se., pretende saner e S{l, os mmlstros de~s-l ,eclme~_a" " ,o '. . • '

, tado devem 'ou: não c.om("d~plita.dos,qu.an~ofaltão, ~ I)CUS guarde a ,V. Ex.- PalaclO do ~o de ~a-
Participar'querião poàem comparecer, uma \"ez que neno; em 23 de Outubro de l823.-Jose loaq'Utm

,,- ~
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'Cárneiro de Ca~pos:-·Sr.JoãO".S~eriarinoMaciel. °u.m.a· assembléa de jurados nas rMterias'°crimes(
da C05~ l)~-Frcou a as.sembl~a r~t~1"~da: .. ~ o' .crdu: do;fact? do qae d~ a -razão:ql1e ?tO:,;~a::Cli

« mm. e, Exm. Sr.-l)e.ordein de Sua.Mages- traruJ' a ler: por fálta1'esta segan~ Cl1'(:um~l
tade o Irirperadór remetlo' a· Y,. Ex., .pái"a seiem em o:p~?cesso' de.Woo~a l} ~ccusad.o de ·tero.escI1P
presentes na ..augusta assembléa .. géral, con- a. carta..~' hemo ao·'lt-er, .e11e fGI.ab~olV1do, ~
stitl1Ínte fi légiSlativa. dó ItripériodQ ,Brazil, os in- embaraço. de _se~. prl?nqnClad()·p.elos ]urá:dps. cu.
clusos omeias de 10 de Setembropassadó, e lodo 'padode terferto ImprImIr,. e. p~bhé'araq.Ul3na_l:aT't
corrente. em. que os governos provisorios:das pro- As mes~s~'fól'mas e prmClp:os se oliser-vao n;
vineias do Rio~Giancfe do Norte e 'S:Pátilo, em causas~lveIs, e tanto em umas como em'ou~t'aS !
cumprimento. das ordens, que 1hesforãó expedi~s nossos, Jurados. têm de encont1"ar umalegIsl,,:~
pela secretana de estado dós negoclos do Imper!o,confuza e .cap~Iosa, ~.s por ventara nalnglaten

. por portaría de 11 de Julho dó presente o,ánno, in- t~os o~ CIdadãos habilitados para exercer.as.fune
lormào sobre o estado actual 'dos estabeleêimentos çoes .de Jurados são versados no estudo da JUTISpr[
e litterarios naquellas pronncías.: . o d~ncla_? NãO. '~abemf)s n6s que elies se entregão

cc Daus guarde a V. .Ei.:·~palació do Rio de Ja- dU'ecçao d<?s
oJ':UZ6S semp~e que se aeh~o embaraça.

neil"Q, em 23 de Outubro de1823.:':- Jpsé Joaquim dos ~obre' 'O :llonto de drreIto profenado ~entenç
Carneiro de Campos.-Sr. João SeveriannoMaciel deb~lXo de reset:Va' .' .. • ...
da Costa» - Foi remettido á commiSsão de irist'ruc- Nao sabemos tambem que as leIS CI\'t5 daquell;
ção public~.. '. . ' o·.'·· . n~ção env.ol!emmil difticulda?es, sub~ilezas e~c'

S . .' .' .coes ? TodaVIa oproeesso por'Jurados e para 6S In
.O. mes~o r. s~re~no de!! conta ~6: uma me- idezes.o 'palladiam da liberdade indi7{idual; e nã(

monaenvladapelacamara a~ vllIa'do Rio-~ard?, e foi. preciso qae. alies chegassem ao al~opollto,d(
encarregou-:Fe ao Sr. secretano Fernandes P.rnhe~ro, grandeza e civilisacão li que aetnalm.ente seten:
o exa~e deUa, para expõr o seu con.teúdo a assem- ,elevado, para se tôm~rem ~pazes de raceber esta
bléa, e dar-se-lhe o compe!ente destmo. '. . admiravel instituição.-certamentanem. os llnLigos

. Pass~u·5e á or~em do dia, qu~ e!~ em 1° lugar a Normandos que a levarão á loglaterra, nem. os in
dlscussa.o do proJecto de constlt~rçao, no art. 13 glezesno reinado de Henrique lI., erão tão. ;in·
que _ficara adIado com as respecuvas emendas na 'struidos e il1uminados, comose.ange quesejáoos
sessao de 22 de O~tubro. br.azileiros para '5e lhes conceder e«eetivamente a

O SR. AnAu,Jo LIMA pedia licença para retirar a mais· solida garantia da propriedade pal'tieular. De
emenda que oiferecêra na citada sessão.:- Foi-lhe mais eu estpu.p.ersuadido de que por .se promulgar
concedida. . )lIn novo cotligo.. não se segll-e, que toftos;os ci-

OSR. LoPES GAHA : - E' tal a bondade intrinseca dadãos. eleg,iveis .para Jurados ~e em~regu~m!lm
da instituição dos jurados, que para a tornar inap- estuda-lo. e s~ con~e~~o em junsco~s.~~~ •.
plicavel é preciso -desacredltar a nacão onde .se Quem. conhece. ,o sys~ma e fim pntl~lpal d~ta
pretende estabelece-la, ou 'recorrer' a' pretextos instituiçã<?, ,não p6de-deixar ,de convir. lIl!-e ~tã.'),as
plausiveis para obstar ã sua admissão, é assim. que l~esde SllI1'p!esDO;n~Opara.eoDlitl~~rohp~~.ID
os francezes ioxâo por Gahc taxados de ignorantes, digno. de serJ~!Í0 ~m~as.as !Da~J.as que .f~e.m
egoistas, e incapazes de oosempcnharasiuBccões 0.ohJecto· da. ,~stl:lbulçaO: q.a o~ustlça. Resumm4°
dos jurados. Os. brazileiros ao·menos não têm sido .PQlS. tudo :1!uanto .tenpo :di~, ~oto pelv .cs~abele~l-
.atacados pelos illustres membros desta·assemhléa melltD40~JIlr-adCls se~ ,re*"lCÇao ~glUU2, .
ql1e se oppõe ao eifectivo es'tabelic1cimento do-ilÚZO ,O· ,Sa.. CAóR.«S1RO uCuleos: -.Sr.:p~esi~~,
por jurados .nas- materias cíveis, mas seasdireitos se·quer-emos;;tnna .cef!statuição .sabia,·se;deY~s
(ie propriedade continuão n ser incertos e precarios, ·consequ:entememe Qr~r ,Qm;golterno, ~m-;ql,le

por uma ,razãomal....fundada,comqne se pretende .sómenre domÍD.e a lefjll5ta,e em que se c()n~iie
sustentar tão perniciosa restcicção. Consiste toda;a a liberdade individual, solidamente garantilla".eo
forÇa dos princ-ipaes' argumentos produzidos paradireíto,depropriedade,:,sempremTiolavel.,não.,basta
defender estacresLricção em consideraE-SB necessario >Só dividir. ·a. ~pacar os .dons poderes -legislaLiw·e
aos jurados o conhecimento do direito ;pan.;pro-;eIleButiv-9, -é·.-demai5 .disto indispensavel, qu~ ,o
.nunciarem soilreo facto nas causas civeis, e .dis-peder judicialseja: ,constituído Lã,o ·livr-edeWd:aa
pensados !ieste conhecimerit!? quando-têin ~e:tratar dependencia'; e; :influencia ,de qualquer aulQri<l~,
das. materIas cri.l!les, por isso, SUPP9sto que.o. IlOSSO que ~enãoil?S~ receber .outroimpnlso, que. nao
eodlgo penal ~eJa um monumento da ~rbaridade, pr.o-venha;da lei. .' .
e rigor co~oque se pI:'odigalisão sqpplicios, epri-IJma'.independenciadeste.:natut'8Zl4'.A,unicaeapaz
sões, .não se enco.ntra difficuldade em 'estabelecer :de infanditmo~coração do-povoolsentimentoin
desde já os jurados nestas materias,. deferindo para -abalavel,da :segurança dos: seus ,direitos, jámais;se

. depois da promul~ação deumn{)~o codig{),asua ~.:no;pOOer.judicial-semasallda;eUnter·
admissão na adminrstra,Ção.<Ja, jllS~ça civel.. .,". ,venção <los jurados, ..pocquesó estes se -podem re·

OsiUustres depntados.queassim. opinãoestãoma- -putar juizes overrladeiramente independentes. ,E'
nifestamante enganados~.nas causas crimes oS.jura- portanto· um ..:a~oma (capital. ,uma 'verdade-:dapri

.dos tambem ~eve~ não s6 eslabelecer,a existe~iado !I!,eíra mde~.em ;direito.•pu.blico, .que sem jurados
.facto, mas alem dlsto,desen~.olvero ponto de dtreito nao p6de haver governo hvre.( ApcntJdo). Tambem
.flu.e lhe é connexo.; e'<Inando. eUesd.uv.ídão da,:lei n~oé m.e?,~se~de!?-~ queeUes-deve.m ~er IUJrcl:I: e.m
",( c9;Do . frequentemente acontece em:Inglaterra todos oS.Julzosrndistmctamente, .Cl'reIS 011 crlm~.
a~zar de'lhes ter~ido Ílldi~ por UIJil jniz.dedi- 14póia~1.'SeelIes'fosseni~stric~ga,u~a 'só es·

.razLo.._O que c()nst~~ue .PT'~cISam.ente ;0, esta~,~apeci~ de ,pr.ocesso~, .en.tão ~aos~rUl p~rJ~l!a a.,ga
questão) .:pronun ClaO e.ntao sobre.:o facto tão .50- . ranúa;dos, o.nossos .à.lreltos, e. a·~onshta,;çaO..,de,ve
.mente, .e. ';1são da seguinte ..clausula- Et super ,cobtir.cQ.!ll:igUãl ;pt:olecção, pondo a salvo.lle-,qp.al
c tôtâ .ma.~na petunt àiscretionem j uiliêianorwn....,..-.,guer'vio1enma; ,não:SO~ a' noslia .pessoa, .inas-taril.bce:m
'D'.l'i:ri -$~ ~ {in 'nio' 'é-'inYnos da ãttr"íbiiição d~anossa'íôi'tuna.·(Ãpoíado:) "0 ·0 • :
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, A: ~onstitui~t), -que estam()S diseuti'l1do, não ,nos m.ais :a~grava:Btes n(}S, processos.l+ÍIDes, porque a

.-:recasa-~ 'g~.ntiá, e~'.{ÓM a sua 'pl~nitude; 181 agul póde, offender.mais~rectamente a pessoa
"-qoanoo.. no a'rl;,'13 '~'limita.as causas crl!I1es 56- do .eH~ada(),na sua eXlStenCla natural 00 civil. A
,,~ente,~~ ~esmo Aeclara mui positivaménte que mlllS leve reflexão sObre a formalidadeestrictacom
:esta'~rIcçao"llã'{}'':!ó1''!DBar!igoconstitucional.que se dev~ pra~icar. o juizQ .porillrados, padJ. não

;;{l!U')"I~o 'é'Jc~~ó':S6':~s~sse; que .estadi5posição dar-Iugar a arbltral'ledade, e sobre a barbaridade
..:nao-~ perpetua,. mas !õ!m temporana,-e aC9mmo- das penas do liv. 5° das ordenações, que àinda hoje
'~ada"ás':nossaseirc~ms,tanciaspl'8sentes,;que deve nos regem, nos cGnv:encerá d~ lamentavel sorte a
=~eral:xlli.da Jo~ol{ne, r,emO'iÇos os actuaes emba- lJ:ue ficã~ e;xpo~ os nossos concidadãos, se admit
.'l"l150S' ()" Brazd:tenh.aehegado aoemado de poder tumos Jã os Jurados nas causas crimes ,com um
,1ltlilmente'empregar em 'todos 'OS proee!'sos este codigo penai,~o ,sanguinario, que para os mais 1e-
~nàe bal\laI'te d~l~rdade dospov{)s. 'Ves delictos ,não achou' outra pena, que a de morte
:-- Mo que,'&-. presIdente, duas são as questões Ou degredo. ' '
;q~e offerece este ,art. 13, que estam~s discuu?do: .E' formãli~a~e .essencial !lo j~ ,dos jurados,

.1. !5e as nos,s~ aewaes cIrcu~staneIa5 permlttem que estes se lllntt.em 4. verifi<:a~ e qualifica~o~os
que pos~m?s lã e.mprega1" os ~dos em -todas as ,fuctos,taes. como se a.pl'.esentão as.suas conseIenClaS

"c<!u~lls, CIvelS e cnmes? 2.a Se naO podendo ter lu:· -e que depo~s .depub~a a sua decic;ão, o magis
,tal".1ml to~a~ esta-scausas, et;n qual d~lIas poderão trado, ou' JlllZ 00 dIreIto, nada mais iaca do que
~e;JãadmIttIdos semgm~de 1DCOlneDlente~ applicar-lhe mui strictamente a lei, qúe lhe cor-
. ,1'f()pondO'-Me -aprofurIr 'o meu voto -sobre estes responder. ' " •

: dous~ssumptos, ~ndo: 1.. Que, f~llando rigo- 'Nestester.mos, se algum infeliz, sendo aeeusado,
~samente, po~ :or~ nao poderao~ ter lorados, nem por exemplo, de furto' o:u de ,falsidade de qualquer
'n~s 'P!'OC8SS0S 'Clv&lS, nem nos cnmes. 2.° Que a ad- mercadoria, ou do uso de medidas falsas' cheaando
mlttirem-se já. p.m alguns dest~, serião os juizes o damnoapenas ao valor de marco-de' prat~'fôr

· :por.ellesexer~ldos nas causl!-S cnmes sump?amente declarado pelos jurados réo de qitalqu,erdestes 00
~peogosos ,á :'Ida; hoo.ra -6 hbei'dade dos.clIladjos, , lictos, o juiz de direito, abrindo oêodigo ~nal,
:;~quanto naotlvel'1S~s.11IJ1melhgr codlgopen~l. não póde deixar de o:condem'nar ,á morte. A. rJata
p.Que}las cau~!15 0."615 eUes nao otIerecem tão destes e de outros .IIlUll.OS exemplos,queá,eseusado
:grandes mconv.ementes. referir, se poderá q.ualquerconvencerdequan1.as

1.0 Post.o que em, t~ese:devamos ter jurados em victi~as nã? ser-à,o sacr~~das, s,: puzetmos -já em
wdas:as ca:us,a5 ; todaVia. antes 4e()s <ldmittir reléva p~atlC.!l os Jurados nos JUlZQS enmes com um ,co-
~~over os' ~aracos;qq.e os ,úlçãoolJ inu~is ou Q1S'? tão bar;baro. ' .
;~o "dllmnosos. tu n~o .considero gue exista o Nao se dIga, que nos ,()3.S0S ,de serem as penas
,emRaraçoda ial~,que .~iilio~uvido Ilune'ntar, de excessiv:amente :desprop,orcionadas, os jurados, :<lU

,peSSQ;lS habei.s iPar~ exerce.l:'e~ as funcçóes de ju- os ~aglStrados, pó~em prover a uma melhor ,Sol'~e
.!ago,poríFle .0 lJrllzilnão ,está ce.rtamen~ menos d~ r~o; aqueUes! ,nao o '!,eclarandoculpado, ou dl

_:aq~J;l.~dp. ~mJuzese civili$ação,.do que se achavão mmumdo-lhe a unP,utaçao ~a culpa; e estes, mo
i,~~~,,:;. povos ~, épqca,,em qu,ee;b,rf1§á..r,ãO e:;la uti! dElra!1do .a pena; porque, se l~tO p,od~sse ter l!1gar,
· i\ll~~tlliçã,Q, ,que 'é -da, mais ,iUtaantlgUJ,dade; e não se tIrarIa a 'meU~o~ e amaIppr~c~osa qualida.de
'.m:!~a:Iffl.Wl~Il!lj,Ql?9hElr-e.ncia ~sp~rter grande nu- desta_fórma ,delU1ZO! _que COU$ISte na Jlerfel:ta
.,~o-S!~;P!3SSQ~sUl.\ltrw,das,p,t_t:a !~arem;o corpo exac~o das ,suas _deClso~s, se pJ:omov.ena d~a
legLS!ati,vo, . e tantos ~onselhos dos governos das man~lra fi -coc~upçao dosJur~d~se ~e~~abalecena

_.;p:r,ovmc~s, ,sendo preclSj)s para legislar ou ~conse- a. arbItran.e~ade da parte do .JUIZ dedIrel~,;e~
)bar s~~re:~,admÍl;listra~oprofundos conheciman- r~amos sUJeitos aos seus,caprichos, o qlle mUIp~
~S, '~ ,r~celar ao mesmo tempo .não achar com clp'a~a:.entese procura eVitar por ,estapeHa m-

,~JIfficie)l};,ia,'homens habeis para verificaram um StItUlçaO. , " '.
'~cto~PHao' que apenas basta posSuir bom senso. lNem:tambem ,S6. recorra, pata cnrnglt odefelto
" N~:-e ,-p'o,rtanto,a falta de gente para jurado~ que do codig~" ao direIto que possue ,o ,soberatll) nas
_.~e 'ltl~llZ"a.acreditarq~ esta' instituição PQr oramonarchl":s, de, perdoar ou- commut<:r ,as penas ~m
.,não t~m:~!1gar; o meu argumento é g,iverso, eu.o outras mais suaves: :Porque ~ste pz:eClOSO.c0!Tectlvo
)l~i!,~_,~o ..ftm" .a- q~enos devemo~ propor n~ sua d~ aspereza de~a~l~da tia :leI e ~a ;Jlece~sana e.xac
)~dmIssao ;,este .conSlSte'na firme e lDl1balavel'se"'u- ça~do poder JudiCIal, sendo allãs mUI v.antaJoso,
:fanÇf\ ,4equejámáis, serãóos nossos dil'8itop viblÍl- ''fuando é_ applicado 'c<?m' parcimonia, ,e IIiu~ eir
P,os"~\o P9d(n~judicial. '. _.' " -eums!lecçao, se torna~a da~noso p~o contlnuado
,~~se,r.ÇE>mp1e~a. ~sta ~ ,segu?-nça:, ?ao ba.staque uso que dE!-lle necessarl~men.e .~aven,,: ,~om .same
· 9.,5' J.~lf:~,sõ~~J.il,~ lUdependentes, Imparc~es:e zncapa- lhante eodigo, fa~e_ndo v.aa .decIsao do JUlZO, e pro
,.~~s.:'4e 'p,r.e..an~re~, pois o juizo não consta só da mo:vendo .arepetlçao 40s crImes. -
:;v.€!Wica~o.ao .facto, que é quanto cabe na alçada . Portanto, . Sr.preslde~te, nas nOssas .ac.tuaes

do,S j,Urados, teID,1ie m,a,'is' A.a.PPlica,cão da lei, e con- 'CU'L;umst.anClaS, nada de Jurados nas 9~sa~,.cr,!,lUes, .
vém gue .esta ~ja fusta e clara, {la~aque secon- Se hagrande empenhoem..osadmlttlr;Ja n~st~s

:servem se.~pre.segUI'OS',OSnossosdirel~s.Portanto,causas.adop~emos tambem Ja ~gum~dig.o cr.tml-
:fallilndo ngorosamente, emquanto Ilãotlvermosbons .nal, estrange:ro, que. nos reJa .provlSo om.n.~te,
"Ç~~s, ri~o ip,~dà~os realmente calher os.sauda- emq, uanto~a~ ,orgaDlsarm,?,SO nosso; :n,o::n,ee~e
-"'eIS fmetas aos' Jurados; 'porque poucolDlporla uma pom~llssao,~ue esamme,!3 apresente ~ Jl~~sa
quEl' os:)~~~ 'Í!1'6 .-8:t!ia;,ncem a in\'1olabilidade ::I0s sancçao um que seja ,conform~a~regras de jus!i.ça,

'meus''direltos; se1lels'lnJustas ou obscuras, sngeltas e melhor ass.egur~ o~ nossos;dlreltos. " .
-ã'iIÍ~~eS 'caprlthóSas,m',os"podem y!o!a~. 'Esta .provl.dencl~ed~ mais urgente n~essldad:e.
"'ramo 'fuáta'o'mão'cmeâico 'l:omoa íná-medlcma. .AS:Dossa~ eU'cum:>taDClasnesta par~e ,na,o pód~m
:~·2:08<n'.tiarimosqQe?pOd~m Tesnltar dos:juizos -ser:peores. " . " .
por jurados, quando as leis são mãs, se tornão -Temos leis ·penaes :tão·crueis eabomina\::eis, que
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seria preciso' que rossamos tão barbaros,eomQ;.ellas. .'cure .wr-sempra~munhos claros, que v.erifiqtl
para reclamarmos a ,sua execução. Não épossiv.el e:authentiquem em,todo,o .temW os--dUeiÍ05.

,~xee;~t;t--~as,;so~.~ portanto a;;.arb~traried<lde~ss:;e,e as-obri~~s a,: qtie~outrosSe.1i8ã() p
~os JL<.Uo=, dam.o::r-laesum poderlegISlatlv.o, e pro- com~' ," ,;' " ',', ':!::"!" ,: ,'! :

mcwemos os cnmes, po~ue lhes!alt.a~-contrapeso '.Se~sfaet.ossão-eompli~os.;se,são~ame:
legal, que.deve destrwro deseJO, e 1II':'':-esse de oonriexos~m o,!:lli:eito~incumb.e. ao.magiskadG.:
os ,cºmme~ter; porque o da lei nãO' ~ ;e.....:::uta,juiz de,direit,o, ,instruir bem Qsj~iados.,Migistrc

e, as pênas que imporãõ-os juizes, não'~e o de- vem de magister,que,quer,~r,à~e:lÍtJe e~iJ
linque~ quaes ell~ serão. een~o apauão acon- COD?pete.,.llOÍ5.ao.juiz ,de; ~i~sep;uar',~l
selhara sempre o 'l?l'lme. . ,,~ ,,; ." , ,dUZIr "~ sunplicidade,9S ,facws'que..~orem CODll!

Talvez serlamw proprlo:para suppnresta:falta o cados,·mstruir ,osjuradossobz:e.as, ,qualidades'pl
coàigo penal írancez, abolindo-se as penas de eon- cisas, para serem legaes' osinstn1mep.toS ou.tesl
fisco, e fazendo-se outras alterações, que não pódem munhas,..quese~o, em prm, mo~r .em., li
ser muitas, para.o pôr mais-ronformeá. ~a razãO,] verdadeiramente;cons~teaquestão,-e"Q';~qu6-'
e a um governo bvre; mas qualquer que seja areso- deve provar: s1mdO'is.to diri.. ·gidO_COIl1:. clareza"n.i
lução desl.<!-au~ta assembléa, nenhuma certa~en.te encontrO difficuldade alguma,p.osjuradosnasça:
pro~overa,malS a nossad~ça, que ~ adm!Ssão sas civeis. "," ,>,:-, _, ",,'
dos Jur&dos nas:callsas crLmes com o livro & das I Pelo que resumjndo o .meu pareçer,' di~o~'
ordenacões. ' " " Ifallando rigorosamente, não devemos ler JUradi

3.° 'tão grandes inconvenientes se nã.o verificã0i·emquanto não-tiverm'os bonsCodiio,sdel~is,;qu.e;COl
nos, tuizosdas .caUS;llS ~civeis.~As leis que devem o eodigo,que,~mos, seria·~ ,de~g~ça_,tê~~osj
deel(lir as questoes CtVelS, se naQ p<lssuem o cunho nas .cau~as crlDles :-e:que serao:malS'tolera!,elsn2
da perfeição, também não ,merecem o caracter de li causas, cíveis. Nest.es termos mando á m~,e~
barbaras, nem são tão contrarias, como as crimi- emenda aO ar!.. 13 ~<;, , " -, ' : .,

nae~, aos principios fundamentaes da justiça,. e '. «'Por emquantohaverá sóme~tejaradOS-ém'~
equ11ad~ na~ural; e lanto basta para da sua exacta Iterias civeis, proct'dendo-sejá a'umalei reguIamen
applicaçao nao result.arem tant?s damn?~e otrensas'l tar sobre a'ordem do processo; emmaterias crime:
quantos for~sa_men~ se expenmentarao',se puzer-j sómenteterão lugar, lJUando tivermas:umcodig(
mos e,? pratica 05 J~dos nas causas .cnmes,_com, criminal, que não seja ,barbaro. .,.- Carneiro, di
a ~stnC:ta observanCla' das 'nossas lels penaes. ,AJ Campos. J) _ Não Coi aPoiada., " ' .
umca diflicllldade, que se tem apresentado, de po-, ' ',.. '.' ,".' '.
derem os jurados ajuizar e decidir bem dos factos'!, O .Su.' ALE!lCA.R~ --:-: Sr. '~dente:aln~a me
civeis, por' serem mais complicados e mais con- não. achava: 'melhor.da, molestia; que me obngou a
nexos com o direito do que os crimes bem analy-j pedirSO dias'de bcença· a esta soberana assem
sada é illusoria. ' , , hléa,quandoa 'infausta OOticiada 'um aconteci-

A 'declaração equa\ifieação ,dá '.um facto,d'ondeme1}~~ a mim'llluito desagradavel, causaÍldo no II1eu
ha derasultar o direito, não depende de conheci- espmto ~l~daquene~choques; de que nen~um ho
mentos juriclicos, é um objecto proprio, da boa lll?em está llvrenos diversos lanc~ d:e:su~'Vlda pa,:
critica; esta se' adquire com uma Doa logica; pois Itlcular, a tem ~ugme!lfado: ~e po~ ISS?" desde'~Jã
só esta arte dirige o nosso ,entendimento para bem dec!'at:0 que .contInUarel a .sernr~m~da·hcença'~0!l
raciocinarmos,. ,e chegàrmos ao conhecimento da cedIda Ilara.o fiplde 'cul.dar'da'~lDha~~~detDao
verdade. Se pois basta pensar bem. ter um bomob~tante ter aqm aPllareeldo no dIa -qUax:~:-felrae
senso, para se atinar exaetamente com o ,criterio da bOJe. . ,'.. ' ' " :" ~ " " , "-'.:
verdade. ;Que duvida'p~e occorrer .de. haver,h~- P~re~éu~me;qué' quá!1do se tra~aya ,.11", )mpor
mens,quesem conheclIDentosde dIreItos possao íantlssuna qu~stãodos Jurados, '''3I1,nao devera-es
q.~alificarbem u.m ~acto, e talvez com melhor crite- tar ausérite, 'Salvo se ~ma,imP9ssiblli~~<le absoliiJa
no, do que um JurlSconsul to, a quem,nem sempre /' em' tOdo o 'rigor da. palavra me pnv~ de ',vir
acompanha a melhorlogica e'ooacritica?" . mis~urar minh..as fracas vozes co.m' cis_.,e:o.ergicos'e

Eu não descubro nesta. parte difficuldad~alguma, eloquentes' discursos dos: illus.rés campeões; que
e estou' pe.rsnadidoque toda aUa nasce da confusão têm ,advogado acausa daliberdade'brazileira, sus
que se faz inadvertidamente;do que é verQadeira- tentándo essa santissima' ins*uição .'dos jurados,
mente facto com;? direito. SeJlaremos ,bem uma i:>nmeiro garante da segi1ran~indíyJdoal do cidà
cousa da ou.l.I~ p01;;' são, bem diversas. e para logo ~ão; eseIll a' qu.aldebalde tra?alhana!llos por'~~r
desapparecera a difficuldade. Um facto é sempre lIvres: é verdade, que eu 'nao d9u 'lmportancla
um facto, ou seja civel ou, crime; e para o veri- alguma ·ãsminhas .razões; po.r~m'o me~_vq,to,póde

ficar não precisa ser jurisconsulto. ser:~egr~de:,conSideração'-se"su~der '!lUé: )i'll~~
Se os illuslres redactores da constituicãoenten- ros Igu<l!s,de deputados 'V'0,~m,e!Dse~t).4o:Cônt1"a

dêrão que os jurados podem com justeza examinar e rIO: e~tãQ.. ~, ~e,:,- ,voto se~am:alS vah050" afãv~r
qualificar um .-facto crime, cujas provas sãoquasi, d~ causa,q~e eU,defendo.,' ,do,q~e.;o,s ~~oqg~ll~
sempreartificIaes, difftceis e ten~brosas, pois o 00- ~lscursos4e 4().ou~ora~o~~.s. ;,' "'O' .' :.'~'
liI1qu~nte procura sempreeubrl-\as com as -mais Eis .. o.,maior.molivtl : porque,eg. PenseI qu~nã,o

espessas n~vens,e se esfor~a.· ~or apagal'todo.' o podia; dlSpe~~r-:me,4~:;appar8C(lJ:,'ne~te ap'gu~;o
~!-O, QU ~lgnal que I!~sa dlMgIr os juiZes, mUlto recin~,~o"dias--,em:q~e $l1ppGnno~ue,se,~ecide;,a
mal~habels osdeverl~o em. verdade reputar, para ques~o,~ que ;íallo) e_,~mo aql!l JIle,a,cno, n~o
q1Iallficarem:~~~ ae:E:lstencIa de- um eontracto, ou querpdeuar, de mo~var~ao.;menps9 ~~u :voto.:.as
de-qualquer drre.Ito que alguem reclame, onde, se. 1 minhas ~._- s-sãofra~, ~~ por.entr.~.~Uasp<.l4.e
nem sempre apparecempro~ascJaras,são toda"!a appareceralgu~Ad~,qu.e-s.e,possa,apJ'OvE?,~r:~.E~
.menos obscuras, ,0 menos eqa:rv-~as, porquepor· 'll.a ! trando, :llaque~o" e~, digo, que" :voto~~. ~ue ;;e
de regra não se :pr~u.rão encobrir, nem 'os ~omens ,I.ad~ttãq 4esde, ,Já os Jnradostanto-no ~llZle,cgmo
são geralmente tão Idiotas" que cada um 11ao pro- . noc~vel, ' '
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Depois que se reconhecéu no art. 7° que é um tume de s~~J? julgado.s por jurados, apezar de lhes

direito individual do cidadão brazileiro o ser jul- faltar a crvilisação necessaria para os aperfeicoar
gado por jurados, parece fóra da ordem o falIar-se como têm feito as nações civilisadas; e o caso é qu~
em geral pró ou contra esta instituicão ; mas como esses mesmos povos que formárão muitas nacàes
alguns senhores têm em geral most:rado os incon- ~a Europa, conservárãopor muito tempo os Seus
venie:dtes do~ jurados., p~t+.a-se-me tambem fal- Jurados; os g.o~os, os germanos, o~ normandos,
lar alguma causa em geral, e depois descerei ao lomb~dos, vls~godos, .eú?, todos tlverão jurados
verdadeiro ponto da questão, isto é, se devemo~ até a mtroducçao do dIrelto de Justinianno e das
desde já wr jurados só no crime, ou se tambem no decretaes; e o mais notavel é que estas nacões farão
civel. livres emquanto usárão dos seus juizos por jura-

A instituição dos jurados é, conforme ás leis na- dos; e os pessimos eft"eitos do systema feudal re
turaes e á essencia da sociedade; e além disto, é cabido geralmente além dos pYreneus estiverão
adaptada· ao systema de governo constitucional que como suspensos emquanto os povos gosárão desta
temos abracado. santissima instituicão.

Eu digo que é conforme ás leis naturaes, porque Roma teve jurados para julgarem do facto, nas
sahindo o homem do estado da natureza e entrando causas em que seus pretores julgavão do direito,
na sociedade, e pelo conseguinte privando-se do e os conservou emquanto foi livre; seus impera
direito natural de se fazer justiça por suas proprias dores, porém, começando de Tiberio, acabárão os
mãos, nada lhe é mais natural do que consentir que jurados e tambem extinguirão a liberdade de
lhe administrem essa justica homens de sua esco- Roma. .
lha, de sua confiança, e qÚe de perto o conheção, E' verdade, pois, senhores, que o juizo por jura
para bem poderem julgar da moralidade das suas dos é o ~ais natural aos. p.o:vos, e que estes logo
accões. que chega0 ao estado de clvllisação, o que fazem é

bigo que é conforme á essencia da sociedade, ~elboral-o e aperf~içoal-o e não destruil-o. Mas,
porque sendo esta instituida para se conservarem dizem alguns, os Jurados têm muitos inconve
as leis naturaes, toda a instituiçãO que mais con- nientes; concedo; têm inconvenientes assim como
correr, como esta, para preservar essas leis natu- os têm todas as instituições humanas; porém, os
raes, é mais conforme ao fim e essencia da mesma bens que delles resultão pezão mais do que esses
sociedade. inconvenientes: a mesma instituicão da sociedade

Digo. finalmente, que é adaptada ao systema de parece ter inconvenientes, por issô que o homem.
governo constitucional abraçado, porque sendo a fica privado de certas liberdades naturaes, e com
primeira muima neste dividir quanto possivel fõr, tudo sujeita-se á ella para colher outros bens mais
não só os poderes políticos, mas tambem divide as reaes e mais preciosos do que aquelles direitos in
attribuiçõe5 dos individuos á cuja direcção estão in- significantes de que se priva.
cumbidos esses poderes, é m.uito coherente com essa Pagar tributos pecuniarios ao estado, prestar
maxima ainstituicão dos jurados, porque as attri- serviços pessoaes, obedecer a outros homens e mil
buições dos magÍstrados repartindo com outros a outros incommodos a que está sujeito, não são
de julgar do facto. maIos, não são inconvenientes? E comtudo o ho-

Com effeito, senhores, nÓs vemos que não só a mem assim o quer, porque lucra na sua segurauca
soberania da nacão está -dividida nos tres poderes pessoal e da sua propriedade, e no gosode todos os
soberanos, legislativo, executivo e judiciario, mas outros direitos que lhe são mais preciosos.
que 'cada um destes poªe~s.iá~ divididos; não No principio mesmo das regenerações politicas
está a cargo de um só mdiVlduo, a1Dd~ mesmo que não ha tantos inconvenientes, tantos embaraços,
este seja um individuo moral e collectlvo. tantos custos? E comtudo. não achamos melhor

Nós vemos o poder legislativo entregue aos re- soffrer tudo isso, do que viver debaixo do despo
presentantes da nação (fallo naslegis~turasor~- til'mo, na escravidão e na miseria?
narias anão nesta que é uma conv~nçao extraor:dI- Agora mesmo não estamos soft"relldo tantos in
naria), mas sempre tendo o executIVO. alguma }?-- convenientes e abusos pela liberdade da imprensa,
gerencia nene; vemos o poder executivo, .q:ue Ja. é e comtudoquereremos que não baja essa liberdade?
indivisivel, não entregue tambem a um so mdlvl- Não; porque põmos em uma balança os males do
duo, porque sabemos que no.~onareha se pres~me abuso e os males da prohibição, e vemos que estes
sempre nm poder, e nos 1IllDlstros outro, e amda pezão mais e são maiS insupportaveis que aquelles;
neste ha divisão, pois não se entrega a um só todo e como na escolha dos males o menor é um bem
o executivo, e sim·á muitos, cada um por sua com- relativo, queremos os abusos da imprensa e não a
petenterepartição;éisto não sóp~n:-a o Dom exp~ sua prohibicão.
diente dos negocios, c~mo para eVlté!r que ~ moVI-o O mesmo ·succede em tudo; e portanto ainda ten
mento de toda a machina dos negoclOs €steJa pen- do os jurados inconvenientes, como eu não nego,
dentade uma só mão. . comparados estes com a má administração da jus':'

Ora pela mesma id~n~i~ade d.e systema ~e~e.mos tiça que até agora temos tido, sempreserãourri.
no po'derjudiciariO ·.dlvldiraquillo que é. dlVlslve), bem relativo, e por isso os devemos admittir. Mas
e como as attribuições de í~lg~ dofacto.e .do dl- já me parece ouvir dizer -ninguem nega que se
reito-sãoduas entidades mUi diver~ e dist.lDc~, admittão, porém não no civel.- Eis-nos aqui che
devemos separal-as e'entregal-as a diversos mdlVl- gados ao verdadeiro ponto da questão; e eu digo
duos, para sermos coheren.tes em to~o o ~s~ema. . que não ha diiferença para que se ad~ittão no cri-
. A razão mo~tra que os Jurados sao o JWzo pr:- me e não no civel, antes pelo contrarlo, se algúma·

lDitivo e o mais nll.~ural.paraos-p?vOS que entra0 ha. é a favor do civel; mas eu procurarei mostrar.
em sociedade, e a hiStorladas n~çoes o ~omprova. que tanto em umas como em outras causas se de-

Esses barbaros do norte, que 'mundamo toda a vemjá ·admittir. ..",
Europa~ nã60bstante a:barbaridade de seus cos- . Em verdade, Sr. presidente, jámais possoalcân-
tumes; jã trazião lã dos seus gelados bosques o cos- çar a razão da dift"erença por que devemos admittix-
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jurados no crime e não .no ciyel: .por qualquer lado, jnstiça da chicana _e da rahulice do íôro e magis-
que eu encare a mat.er13 veJo que tudo quauto os trados.· :' '. ,'. .
ju.rados têm a fazer, é conhecer de um facto, e este .Isto, senhores, que com a minha casa snceede
tanto se dá no crime como no cível. Mas; (dizem al- ~ccede com todas, .melhor seria soffrer a injm;:
guns senhores) os f~cto~ no civelsão ~is contl?- tlça] ~omtan~oquepQr meio. dos jurados a cansa se
versos, ~acasos m~to hgados com o direItO e ~erla deCl~semaIS dep:essa,. do qJ.e ob.te~ ajusl'tca dos
noc.essano que os lurados conhecesse~ a legIsla- m~glStrados, de.QOls deimmensas fadigas, prejuízos
ção, etc. Eu respondo que,- por maIS que tenha e lncom~odos. . .
atormentado a mínha cabeça, não posso achar·~m . A socIedade ganha o tempo precioso que os indi
caso, em quenáo se possa, conhecer o facto dis- vlduos Eerdem em semelhantes pleitos podendo
tincto do direitó; este pertence ao magistrado co- empregal-o em causas uteis; e o mesmo' individuo
nhecer, aquelle ao jurado. Se é muito controverso, q.ue soffresse injustiça ao menos lhe ficaria o tempo
é da obrigacão do magistrado director do jury, re- lIvre, para em outras-occupaÇÕes recuperar o pre
duzil-o a proposições claras e destacadas -para os ju- j~o. Só, po.rtanto, pe~derá esse montão de indi
rados responderem. vlduos que Tlvem da ehicana e da rabulice. Sendo

Trouxe-se hontem aqui o caso' da prescripção muito necessario acabar com isto,. para estes meus
como impossivel dos jurados decidirem; e com esse senhores irem ganhar o pão' de -outro modo; e com
mesmo quero eu mostrar o contrario. Com effeito, o suor do seu rosto, como fazem os mais cidadãos
se o magistrado perguntar só aos jurados:- existe na sociedade.· .
prescripção? Os jurados não saberão responder; Em verdade, senhores, são tão certas estas ver
porém o magistrado deverá redazir o negocio a dades, !lue dellas' se deriva o rifão que, mais ...·ale
proposições destacadas; v. g., deverá perguntar uma rUIm accommodação do que uma boa demanda.
por cada um dos requisitos da prescripção: quantos Todos querem antes perder o seu direita do que
annosse tem passado; se possue de boa fé; se o e~prehender um pleito; ainda ha poucos dias me
titulo é legitimo; e ainda neste ulLimo interroga- dISSe!UD cidadão, aliás de muita probidade e honra,
torio deveria fazer uma subdivisão, isto é, se o titulo que tmha_ em mão alheia 300,000 cruzados e que
está feito por tabellião e se tinha as testemunhas só para nao emprehender uma demanda os ia quasi
competentes; e assim por diante sobre todos os perdendo, e só tinha tratado de preparar os docu
mais requisitos que formão a legitimidade de' um mentos p~ra seus herdeiros, se quizessem os arre
titulo; e então da combinação de todos estes factos ~d~. EIS o estado a que está redllZi.da a nossa
com a lei, tiraria o magistrado a conclusão que JUStIça.· .
seria a sentença. Além disto o conselho dos jura- Accrescea lStoq1le estabelecidos os jurados tão
dos dá sentenças ou declarações geraes e especiaes, sóm~nte _no.crime••illu~e-se este direito indívid!lal
e estas têm lugar nos casos controversos e diffi- do cI?l!-dao Jã recon!teCldo no art. 7°; nem se diga
ceis, e reduzem-se ou a pedirem explicacões ao ma- que e ISto uma modificação, é uma restricção, e na
gistrado, ou a entregarem inteiramentê o negocio part~ em que ~te direito têm mais relações. .
á sua decisão. . ~lDg~emdunda qu~ o cidadão e principalmente

Accresce que o facto criminal quasi sempre é o cIdad!i0. probo, sempre tt:m mais yleitos civeis do
praticado ás escondidas e pelo conseguinte mais que crInnnaes; o mão CIdadão e quasi sempre
custoso de conhecer-se, do que o facto que é prati- quem tem as causas ~~es; e. portan~ :vem a suc
cado publicamente e sempre constante de doeu- cederq~e fic,(l este. direIto maIS um direIto dos-ho
mentos, e por isso de mais .facU c0!.1hecim~nto. me!ls maos da _soCIedade do que dos bons; que é

Por todas estas razões creiO ser lao posslvel ad- !DaIor a e~cepça!J ~o lJUe.~ regra geral; e que se
mittir-se em umas como em outras causas. lllude a;;SI}lt o direIto mdlVldual;porque este, tanto

Todas as naÇÕes que têm tido jurados 05- tiverão de:ve eXIshr para S€'~.n~da -pessoa com()da pra-
no crime e no civel; e só os francezes na sua consti- pnedade do mesmo mdinduo.. " - ,'.
tuicão de 1789 é que tiverãoa celebre lembranca Demais, Sr. presidente, osju..rados só no crime
de os admittJ só no crime, por isso rilesm.o jãmãis nunca. podem ter aquella indeI?endenc~que ~ne
tem sido possivel aos francezes serem felizes com ce~sarIa, par.a .serem sempre Ju~tos _-e Impat:qlae~;

os seus jurados. pOlS quando J~lgarem das prevancaçoes e malS ~rI

. Supponltamos ainda por um in~tante, que a igno- mes dos magJ.su:.ados,. ~e seus, parentes e relaçoes,
rancia dos jurados produzia injustiças; não serão de c~rtotemerão decIdir contraene~,vendo.que ao
melhores essas mesmas injustiças do que a cha- d~~olS, estes, com uma pennada de tinta ,podem ~e-
máda justica que orase pratica? Cldir de sua fortuna, a~cando-lhe !1 sua propne-

• . . . ' - dade e fazenda; o que nao suceederla :se houvesse
- De. que serve alcançar-se JustIça em uma caus~ tambem no civel o juizo por jurados, porque então
depoIS de uma demanlia de 20 .e 30. ann~s, ,c~mo e sempre os jurados' estamo seguros das injnsticas
a~ora vulgar! Eu mesmo tenhp a. expenencla ~m dos magistrados e nunca terião, necessidade de Se-
m~nha casa;..de que serve a JustIça que me tem rem parciaes~ . ,: .' -
fe!tO os magIstrados, em ~ma dem~nda..- que tem Resta-me agora l'Elfutaralgunsargumentos que
mmha casa.. c~meçada no dia do nasclme~to de um ouvi na sessão passada; -e antes de entrar nesta
mano meu maIS velho do que eu 5 anuClS • custosa ·tarefa, cumpre-me- declarar, pela segunda

De que me servem algumas sentenças que tenho vez neste recinto, que.nunca faço uma violencia.
t~do a meu favor? Se ~qu~lle di! em que princi- ~aio:: a ·mim Jl.lesmo, do~que: quand~ instado pelos
pIOU essa demanda, motivada por il -vaccas, houves- dlctames·' da mmha conSClenClae ;razao,' me veJO na
sem-jurados e estes decidissem, ainda com injustica necessidade de discorrer em sentido opposto· á al
completa, que a· 'minh~ casa devia pagar aqueUãs guus dos ilIustres deputados que ,eu r.espeito pelas
vaccas, quantos incommodos, quantos prejuízos e suas luzes, -e pela intima convicção; em qtieestou

•quantos atrazos não ~eria poupado á minha casa! de suas boás intenções,porém,amicus ·Pkõto sell
A injustiça lhe teria sido mais propicia do que a magis amica· 'Veritas;. e eu nesta occasião traduzo
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~ deste, modo. -SOl:l: m~t? aIDígo do Sr•. Araujo rpodia-se chamar pagamento. quando muitas 'ezes
LlIna..-porem m":to "."ClS S!!.tel!o SO!! aos sentimôntus nem lhe chegavão para. comprar a banda ou a
-da I!JlDha ~!JIlSClenCla e razao. . . espada! E com tudo não servia contente e com
· Disse o Illustre depuLado que ma causar uma prazer! Todos os militares da se!roD.da e terceira
subversão em todo o Brazil. a creação dos jurados linha. não servem de graca. sendg ainda em cima
nQ civél: eu dig~,pelo._contra.rio que anã!! e;;ta}>e- obrigados a compraras patentes e os fardamentos!
lecermos desde Jaos Jurados nas causas cIveIS, de- Os vereadores e os juizes ordinarios que ganho ou
bal:de t~alharem?s por melhorar~sorte dos povos; lacro ti~o dos seus empregos' E comtudo servem
·pOlS nao consegwremos a estabilidade das nossas com mUlto prazer, e com mais ainda serririão se não
instit.uiçõps. se não garantirmos a seguranca da fossem muitas vezes perseguidos e até insultado"
propriedade do cidadão. • injustamente pelos Srs, ministros hem como suc:

Na administração da justiça é que exis~em mais cedeu a um pobre vereador na minha terra, a quem
abusos, e .é neHa. que devem.os fazer a maio! refor- eu vi e ouvi um Sr. ouvidor descompôr e insultar
ma; se nao pratIcarmos aSSIm os povos f~onovas II em sua por.a, estando elie miseravel no meio da
revoluções, vendo que não estão remediados na- rua. .
quillo em que elles mais soffrem. Sim. senhores, nos brazileiros não falta essa dis-

De que servirá que o poder executivo tenha mais posição, antes a isso acostumados não se enfadaráõ
ou menos influencia sobre o legislativo, que o chefe de serem jurados. assim como até agora se não tem
da nação tenha menos attribuições, que a ca:mara ~~fadado ~e se!8m·officiaes de milicias, vereadores,
dos representantes gose de grandes prerogativas! Jwzes ordinarIos etc.; e terão mesmo muito prazer
Tudo ~rá nada, se não dermos ao cidadão a .maior e!U o ser pela gloriaqut> lhes resulta do bem que
garantIa para não ser atacado em sua propnedade vao fazer aos seus semelhantes.
porque então elie quererá melhorar de sorte; novas Disse o illustre deputado que os barbaros do norte
revoluções se atearáõ; e tudo serão desordens. podião ter jurados, por isso que interessados em

~isse tambem.o nobre deputado que isto era ml;Ü p'0ucos obj~ctos, ~enos comp~caçõesde causas
obJecto de uma leI regulamentar: concordo; tanto enstIao, e maIS faCIlIdades hana em decidir as
no crime como no civel é ohjeeto de lei ~"Ulamen- l{Uestões. Respondo que se os barbaros do norte
tar, e de uma grande lei, que deve ser feita quanto tínhão menos objectos com que lidar támbem de
antes; mas é necessario que se estabeleça como vião ter suas faculdades inteJlectuaes menos desen
ponto constitucional que devem haver jurados no 'Volvidas; o homem é sempre pensador em toda a
crime e no civel, para que infalliveimente se fação parte, e tanto maior é a abundancia dos objectos
as leis regulamentares para esse fim.. que o cemio tanto mais desenvolvidas têm ns suas

Disse mais que C!S brazileiros não estão promptos idéas; e portanto se nós temos mais complicacões
para esta instituicão. Eis-aqui o chavão a que se de objectos do que os barbaros do norte, tambem
tem sempre recorrido em todos os tempos, e em temos a nossa compreheilsão mais ampla, e por
todos os l~garcs p8.!3 formar a opposiC;ão ~ institui- consequenc.ia estamos nas mesmas circumstancias
ção dos Jurados, Is10 é, a falta de capacIdade nos de ter~os Jurados:
povos. OUVI tambem dIZer que as demandas se tornaráõ

· Uns recorrem a· falta de luzes, como aqui já se muito curtas, e que por isso se multiplicarãõ; e
tem feito, e a is10 se tem respondido bastantemente que os jurados sendo muitas vezes chamados se
que osbrazileiros náo estão mais .ignorantes que os desgostarãõ. Eu _resp0!ldo que por isso mesmo que
pretinhos da Serra Leôa, que QS lDglezes do seculo as demandas fica0 maIS curtas é que nós devemos
IX, e outros povos que têm tido jurados. Depois o estabelecer desde já jurados: .é já um grande bem
illustre deputado .re.corre!.I a... o~tro expedie.nte,.e e~t.ar.as gra~des de~on~as das ~emandas que f~ão
.disse que os brazilell'os nao tmhao aquella dispOSl- a JUStIça aSSIm tardIa aInda peIor que a mesma 10
cão natural necessaria para fazer °bem gratuita. justiça; nem se segue que as demandas se multi
inente, e que por isso os jurados se aflligirião pliquem por ncarem de menos duração; salvo se
quando fossem chamados para decidir as questões fôr porque, desembaraçandQ-se o cidadão mais
-dos cidadãos. . depressa dos pleitos judiciaes, terá mais tempo de

Eu penso pelo contrario sem ser adulador; nunca adqu~rir no,:as pro~riedade~ e por este !?l0tivo 1!1ais
adulei o poder quando estava todo concentrado no relaçoes tera, e maIS questoes; porém ISto então_ é
rei, e menos adularei agora opovo,quando elie ~m bem que n6.s de!emos promover, porque naO
:tem alguma- ingerencia .no seu g~v.ern~; porém lmp~rta.que o cI~adão te:ilia demandas quando o
não posso ·deixar de reconhecer a lDJustiçaque se motivo ~ por ser nco e.maIS abun<;ant~ ..
faz ao povo:brazileiro quando se pre.sume que elle DemaiS, senhores, e da comphcaçao e demoras
não tem toda a disposiçãonecessana para. se em- das. demandas presentes. que se seguem outras
.pregar no serviço publico gra~uitamente;nósv~ m,!ltas demandas; e P?r ISS~ en~urtadas estas se:
mos nesta mesma quadra o desmteress~ e .promptI- gwr-se-ha o bem de nao panrem outras como ate
dão com que os cidadãos de uma pr0!1~cIasoccor- agox:a succ~de. . .
rem os de outra; com quanta promptIdao.~pres- . Disse maIS oi1!ustre depu~~o .que era .necessano
tão a sub~cripções pecuniarias, .aexpediçoes, e a Ir· d,:vagar e .nao ':los precIpItarmos; que Ro~a
sacrificiosde .todo o genero;- vemosmes~o que otave·Jurados s6 depOIS d?~pretores; que a Amenca
povo está bemêostumad~ a p~t.arservlÇ~S gx;,a.- Ingleza só no aeto add~clOnal de 93~ que· os esta
tuitos.pois -quasi todos os mdi:nduos danaçao têm beleceu etc.; com e!i'elto eu ap~Clo. tanto esta
servido a esta de graça ou quasi de graça; se alga- re~I!JlDendação.do illustre preopmante quanto é
ma classe na soeiedade era paga, segu~mente.era :~ Intm:o co~hecunentol{ue -eu tenho de suas. boas
a da magistratura. todas as mais prestavao serVIços ll!tençoes; s:melie deeeJa .que tudo fa~!Js ~OID.
gratuitos ou quasi. gratuitos; porque, qllal.e~o ~r-cumspecça14 madureza, e sem preCIpIta~ao;
paO'amen tO .que se· fazia· aos militares da pnm~J!3- ISto é. tambe~ o lIU:e.eu _quero; mas, senhores,
linha! Acaso 20$ mil réis ~ensaesa um.capItãO onde está aqUI a preCIpItaçao! Acaso somos algum
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pov-o sabido acaora das maUas para congregar-n05' i Pela con-upçãoda côrte 't"enl.vão-se os povos com
em sociedade! - : imposições e tributos., mas isto eraum mal indirecto

l\ão eristimos ha. mais de 3JO annos em commu- : e por isso não tanto sentido; era porém o magi.s
~o p?litica! Não u:mos jã.so~o ~to! .A. ~- !tra~o quem ia até o interior das terras levar a mi
penenCla da nossa ma administraçao de Jusuça nao :serIa e a oppressão ao desgracado cidadão: era o
nos tem _sido jã tão cara e tão prolongada! Sim; :-ma~do quem immediatamente attentava contra
é tempo de me1horarmos nossos males, de recor- j-a nda, -bonra e fa%enda do cidadão; e portan~ é
termOS a um. remedio; e qual deve ser elle senão ; contra o magistrado que existe maior odio.
aqaelle que a experiencia de outras nações tem; E' verdade, torno a repetil-Q, que entre elies ha
m~do ser o melhor! Roma ~e ~:;eus~ I~o al.:,cruns- homeIl;S de hem, e eu os tenho conhe

--de lDlIIlediata escolha do povo, cuJa prnnerra attri-I Cldo, mas quem dUVIda que esses erão muito poucos
b!ÜCào ~ decidir as questões .eJ:.1tt'e os cidadãos, Irespec~vamente ao numero delles 't Quanto ás dealnea assIm appel1ava dos seus JUIZOS para o mes-I clamaçoes contra que fallou o illustre deputado
mo povo; e 10.:,"0 que o seu estado de civilisação Ih'o di~ que não sou de voto de daclamacões va~
permittio, estabeleceu os jurados; e nós que ha I porem tambem não posso reconhecer neDas tanto
tanto tempo soffremos não havemos estabelece-los? Iperigo quanto lhe qui: suppõr o illusL..-e preopi-

Sim, Roma os teve no tempo de .seus pretore;; ; : nante! an~ en~nt:ro nellaS alguma utilidade.
e nós os teremos no tempo da nossa mdependenCla; I O cllladao brazileIl'O está bem costumado a 000
a Inglaterra os teve no tempo de Alfredo, e nós os -decer até ás injusticas dos magistrados; a sua obe
terem.osno tempo do Senhor_D. Pedro I; Quanto á! diencia tem sido Sempre constante ainda quando
America Ingleza, se o illustre preopinante fal!0u. e_m : lhe trazia a. anniquilação da sua propriedade, da
geral, enganou-se, porque na mesma constltuiçao II honra e da nda; e portanto não é de presumir que
federal dos Estados-Unidos de 1787 se estabelece só a~ra porque se declama contra os vicios dos
jurados nas causas crimes; é verdade que os não maglSlrados, passe de uma cega obediencia a uma
vejo ahi nas causas civeis, e por isso ,?go que, ~ . inteira resistencia a todas ~ ordens desses magis
fallou em geral. enganou-se; mas e necessano trados. Por outro lado eu veJo que a responsabili
adv'ertir que a constituição dos Estados-Unidos é dade dos juizes ainda é entre nós uma chimera,
uma constituição federal, em que se marcão mais pois não sei onde estão os tribunaes competentes, e
os deveres e direitos de estados para estados do as leis que fação etrecLiva essa responSabilidade.
que os dos individuos. e por isso talvez escapasse Não resta portanto ao miseravel cidadão que pre
estabelecer como um direito do cidadão o juizo por sentemente soffrer qualquer injustica, senào a con
jurados; porém o facto é qae na ~ericaIngl~ sola~o de ser ao menos esse infame magistrado de
já havião jurados muito antes de sua IndependenCla nUDClado pelos representantes do povo li opinião
e em diversas constituições dos diversos estados se publica e ao governo, para merecer a execracão e
faz mencão do juizo por jurados, bem como na abominação de todos, e ser por este modo castigado
constituiêão da Pensilvania; donde se collige bem servindo isto de freio aos mais que qaizerem com
aue já álli havia o costume deste juizo; e o que metter aUentados.
Uuris convence de que isto era já reputado um di- O cidadão brazileiro, torno a dizer, ainda não
reito naque1les povos, e quanto elies o aprecia't"ão, tem garantia alguma_que o livre das injustiças, res
ê que entre os motivos, porque elles dizem que fo- ta-lhe tão sómente o recurso de seus deputados para
rão obrigados a romper com a Inglaterra, está. o de clamarem - em seu favor e defenderem sua justiça
querer esta pr!var a America em ~~tos casos dos d~ ataques,d~es despostas. Na It;glaterra é onde
beneficios do ]ury: :tant~ elies o tinhao, e tan~ o nao é neeessano clamar~ntra magistrados, porque
apreci:_vão. lJUe· declara~o como um-dos mo~vos elles -teI? .certa e ef!ecnva a sua responsabilidade;
urgentes da mdependenaa o quererem-nos pnvar -mas a~, Já:que a nao têm, ao m~nos tomão as ac
desse direito.cusaçoesdos deputados neste reclnt9, ou sejão jas-

Defendeu tamhem o illusLre deputado a classe da tos que nada lhes custa.
magistratura. e fallouno perigo àas declamações Resta o argumento a que recorreu o illustre preo
vagas, que aqt!i se fazem coa.tra os magistrados, e pinant~ para,. nem ao menos uo crime, se es+,.abele
disse que na Inglatet:ra po~-se Õ:eclamar. cont;'a cerE.:m-Já os Jurado~ e espe~r-se para d~pois dos
estes, porém n~o a':!w, onde amda 15S0 podia exCl- codigos,~e ~ a dlSproPOrçao e barban~ade das
citar a desobediencla. _ pe~as ~e lIDpoe o nosso codigo. Com effeltoá pri-

Eu àcho tudo isto_ um pouco fóra da ordem, e merra:vIsta~ce ter_algum peso este ~gumento ;
por isso não me demorarei muito nesta questão'; porque na realidade sao harbaJ:as e mUlto barbaras
eomtudo sempre direi que atacar todos os indivi- as penas que es~eleceuo codigo portu~uez; mas
duos da classe da magistratura é uma completa in_o que é ~ese fazia até ag:ora't Impanhao:se essas
jostica, pois entre elies existem alguns que sãope~-'t l~ao. Quem as: modificava ? .Os magIStrados.
-homéns de bem e juizes probos;· mas que dizer-se .E esse mil~gre_era f~. no co~eclmentodo .fact.?,
que entre elles ha muitos velhacos, tyrannos, e ou n!l-~pplicaçaodo-direlto? CreIO que naapplicaçao
interesseiros, é fallar verdade; -dizer-se igualmen~ do direIto., - _
CJU:ea classe da~~u:ratem ; entre nós a~qm- Logo que difficnld.ade-~de que as c~usasconti
rido-contrasia ind,lg'Ilaçao e odio d? povo, e ou- ~uem-eol!l0 dantes, ISto_ ~' que o magIstrado con
-tIa verdade innegavel; e a des~ça e !Iue eu acho tinue a:mterpretar a· leI co~o até agora para não
no -povo alguma razão para es~e procedimento. sermos b~rbliros_'l E que tem ISto de CGmmum com
- eom-efieito até o presente em~dos Os ~o_s de -~ conhecnnent~ dafa::cto '1 ~'~rdad~ que isto não
administração publica. se -n0t.avao prev_ancaçoes; -e b,:!m ; -~ ~!9:Strado ?ev.:e cmgu--se a letr~ da lei,
isto éinnegavel; por~~s ma~ttadoseraoaqu:e1les e n~o ter àr1ntno; porem~ será quando tlJ'ermos
-de quem o -povo mlUS nnm~~nte receba os cOdigo-;:quandoas penas estiveremyropot'Clonadas
-effeit(ls do despotismo, e -por lSSO dena aborrece-Ios ·ao :delicto; po~ ora vamos como Iamos, que não
fmais. - ha ontro remedio, porém admittamos jã os jurados
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~ 'conhecerem 'do facto, que ecausa muito dis- ·1 cedidas pelas leis existentes,tinc'-, ': ' b " que SOCCOrrem as fa-

~. . ." ncas naClonae -alm •
E com eiIato se passasse este negocio como al- de Abril d lf!1J9S, e ~peCl e~te.o alvara de ?8

guns dos illusl1'eS denutados querem seria rememo . . e d ,que lSen~ude direitos as mater.ias
o 'tal: direito individual do cidadão'de ser -alcaado ProDF eTem os suppucantesaproTeitar-se do
por jurados; porq:ue no_ciTeI a nação ?ão e;tã pre- ~ : :~e~~~~~nl,do de grande prejuizo
parada, e no cnm~ nao temos cod4,<T()S que só bli . . _. t> e para as rendas pu-
Deus sabe quando se faráÕ" e portanto ficaTam~s ~. a1..~nçaod vaga ~e,todos ~s direitos d~ fa-
to . te direi"to '. • - zen S, que man arem VIr, ou aOlU comprarem para

m es ."como com a constituiçao, se acaso o uzo das mesmas fabricas. •
es.ta fos~ sóIDente proclamada e nunca pudesse ser I( Entende porém a co . sã _
f~~. X~o. ~nhores. n~o i!1uda~?s os }>(?vos. E' ceder a a restituicão dos~s~'p~~f~~~v:sc::
~.~ mdindual do Clda~ao.o JUlZO por Jurados, tadas e estampãdas, de que tamnem se lembrà~os
UéiJao Jurados, e nada de paliaçoes. snpplicantes na f6rma determi d ~ 36

O S ~ .~" (N- . - •. 11 . d ' d na a no ~ doR. ~'tEIIl.o: - _ ao o OUVIrao os tacm- a vara e 4 e Feve~iro de 1811 que fundado na
graphos). , ,_ ra~o economic?-politica de fa.or~ero commercio

O, SR. PRES1DR~-n:,· por ter dado a hora declarouInaCloD3:1 da Asia, e o augmento das fabricas de es
adiada a discussão tendojã pedido a pala\"ra quatro tamparIa. decretou a sobredita restituicão derendo
Srs. depu~dos,mas o Sr. Ferreira França requereu I se nes~ conformidade revogar o § 8 dó al~ará de 25
a -prorogaçao' do 'debate para se concluir. de ~\bnlde 1818, I[ueannulou omencionaào paragra-

Consultou-se a assembléa, e decidio-~ que não pho do Alvará de 1811,.substituindo-lhe o benellcio
tinha lugar. de. um porce:all) na sahida, o que sobre ser mui di-

Os Sas. CAR~RO DA CC:\HA E HOLLANDA CAV.\L- f::~àis ~~~~~s~~~?z,v:rifica. por sderedm as
c.a...~! pedirão licença, e retirarão-se por incom- toda aexactidão e vigilanci;naal~codmmen dan o;se
modados. redi " .. lll!!, ega,on e selaz

, " asob ta restituIçao. Ficando aSSIm deferido<:pelo
Passou-se a leItura dos pareceres. modo !iuo.parece justo e razoavcl, pelo lIue re;Pcita.
O SR, CARVALHO E MELLO, como relator da com- .:lO prImeIro e seguado pedidos, entende tambem a

missão de comruercio e agricultura. leu o seguinte: commissão que de.cm ser atlcudidos com a isen
ção do recrutamento para todos os individuas em-

U PARECER pregados nas mesmaslabricas, znarC<lndo-se o nu-
I( A commissão de commercio. agricultura, in- mer~ ~té~ ~ll não abusarem, c ficando ao cuidado

dust.na, e artes, examinando orequeriment.o de e VJgílancIa dos que são encarregados de fazer os
Manoel Machado Coelho, Constantino Dias Pinhei.-o, recrutamentos, o verificar que são realmente per
10sé Lourenço .Dias, e Joaquim Josó da Silva, pro- tencentes aos trabalhos dellas.
prietarios das fabricas. de estamparille papel. cc Deste modo persuade-se a commissão que se
erectas em Andarahy, nos suburbios desÚl cidade concedem favores bastantes â estabilidade e pro
acha que os mesmos vêm representar a esta au'; gresso desLas fa~ricas, com menos prejuiso do ser
gust.a assembléao estado ruinoso e de decadencia, VIço. e bem publico das outras repartições do e:tado.
em que estão as mesmas fabricas, que apezar.de a Paço. da assemblea, 23 de Outubro de 1823.
terem os supplicantes empregado grandes capitaes. Lui.: Jose de Carvalho c .Hello.- João Se-cerianno
e feito todas as diligencias para ob~mmesLres, Maciel da .Costa:-João Gomes da Silt:eira Men
6:haverem feito muitos esforços e experiencias,não donça -José Teixeira da Fonseca Vasconcellos.
têm ,POdido' obter vantajosos resultados, e receião ~Nicolá~ Pereira fIe Ca.lIlpos !rergueiro.- Diogo
consiaeraveis prejui~s. comojã sotrreriio os pri- Duarte Sl/va.-Joseda Sllva LlSboa)l.
meiros emprehendedores, deqnem por compraliou- O SR, BRANT PONTES, pediu a palavra, e porque.
yerão as mesmas.fabricas, e vêm supplicar, se lhe faUou em opposição ao parecer ficou este adiado.
outorguem e,concedão os seguintes favores egra~s, O SR. COSTA &RRos,por parte-da commissão de
paraprevenirern' a.eminente ruina das referidas fa- gnerrae marinha, leu os seguintes pareceres:'
bricas, e da suafor,tuna e credito,' . .

, «Pedem portanto. l° isenção ,de direitos sobre as
fazendas'brancas, quemandarom vir por sua conta,
ou :á<roicompraremparapintar eest.ampar, e, bem ,« A' c.ommissãode m~rinha e guerra"fói presenteassim-, dastintas .e drogas necessarias para isto: 2.0 o re~enmento, dos officlaes de terço 'de ordenanças
AisenÇão,dQ pagamento do seUo depois de pintadas ~a Cidade d~ Porto Alegre, em que l'epresentão
~ fazendas, pelo haverem já feito, quando ellas na liaver requentlo ao governo que fizesse extensiva
primeira' entrada ,daalfandega forão seUadas:, aos supplicantes a graça de serem os seus filhos ali
3.0 A isenção .dei, recrutamento' de" todo ()" serviçó mittidos ás praças de sogundos cadetes em confor
inili~al":pãraos~u:eiros ~~aiS in~iViduosactu.:il_miàade do· decreto de 4 de Fe,-ereiro e resolução
mente empregados•. ou que para o futuro {) forem de· 'consulta de 26 de Outubro de 1820, allegando:
nas; ditas fahricas. . . '. .,. ., . haver aqueUe corpo feito todo 'o serviço militar per-
'. «' A 'm~sm.à.: commissão ponderando 'os .iust~s tencen1e á la e 2a linha, s~mpre que estas têm mar
inotivos. alegados pelos su~phcantes e os que mstao chado P3l~a a camI>llD.ha, e amdaactualmenteestarem
~' se deverprestar 'àlguns·favores, : pará animar em aC~lVldade..com. as pou~s ql1e;z:estão na praça. e
am.dusma nascente neste paz, e Para. fazer pros.-' .outro~·. terem SIdo o~ ~t.o~· officla~ mandados ás
perar,~estasfabricas' prestes a serem de.samparad~: ~n~U'as.: daqueUa',provlDCla eJ;ll difl'erentes com
por seus ~-ouós por falta: de podere!D- tU'al:' PI?vel- .lIDSSoe~ e.que o ~verno ~on~ecendo ,qu~ esta~
~s,' pelo.que ell.esrefere,m!epela concnrrenelade :depenàia;de medIda legislativa, lhes nao'defenra,
19ua:es product.Os· estrangeU'os; é·de .parecer. quepel(}.que recorrem a esta augusta assembléa,
pelo~que -ti)cá á primeira gi;aça,ped:i~a, se lhe deve «,A. eo~missão'é 'de parecer que,ye:sando este
ém regra declarar,' que havendo'Ja algumascon- requerlDlento sobre ordenanças e prrvilegios, não

3?
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deraçã~ emquanw a con- Jera como já -disse, daI: aos~s os,meios de
sijtUlçao nao defimr~~ dous obJec1OS. . entrar nos planos clã nossa d~. Comtado dé
.#«,Pa~ pda~l~~ ~e Ç..u~ro~e1~~ nad.~ diJ~ j~4S_~da mmmissão que
.lifaflOe. rE7~... .~ ;~Ü)i) ~l'ia1'aes.- J~ deVlaOIallar, e unutarao--seum.camente li dizer: e
A~ .de;. Tokào BesdOn.- Pedro José da- Costa não havial~para ultet:iordelibeIaçãO 00(. Nà~
Barros.:"'-'-loM~daSiWéiraM~.-M4- ouvioores\o).. , .' ~ L •

~l Jacm.tho No~ da Gamall.-=Foi ap- . . o -. :.. • ' •

provado. . O S~. CosTA RUUlOS : :-O nOtire.deputado tem
, . ' toda a liberdade para atacar o parecer 4a .com:missão

SEGUNDO mas não tem nenhuma ~'atacaros membros:
que a. compoem. Eu podía justificar a 'commissão.
sobre as bases, em que assentou o seu parecer;' mas
ente.ndo que não devo expenderargumentos con
trariando quem o não é capaz 'de responder a-elles
(A' arckm á ordem ). _. ,... .

O SB.~ M05TESUMA : :-Eu quero que.o illustre de
putado declare as o razões, que'. tem para dizer que
eU: !1ão souca~ de reSpon.der àos seÍls argumentos.
se e por falta deI~ Oll ••••••••••••••••••••• «
(A' ordem ii ordem). ,

o .SR.. P!u:smE.~ declarou adiado o parecer na
fórma'do regimento. o,·

O mesmo Sr. deputado lêu tambem o seguinte :
, ..

. te A, commissão de marinha e !WeIra, vendo a
portaria do ministro da guerra de 2 de Agosto, pela
qual ,se ordenava ao governo 'promotio da pro
Vincia da ,Bahia, que fizessel'emetter para esta
côrte os soldados e ofticiaes inferiores dospl'isionei
1'Os daqueUa tropa, qne volnntaIiamente qWzesSem
serrir no.Brazil pelo prazo de quatro annos, findos
os qU3es se lhes concedermo snas baixas., ficando
inteira~~n~ isentos do serviço o de:l" e2" linha,
que rOl lndlcada a esta augusta assembléa pelo il
lustre .deputado o Sr. Carneiro da Cunha, e outro
sim a portaria de 25 do mesmo mez. que manda
sobreostar na tnecuçào daqueUa ordem: conbe
cendo que o .governo (apexar dos motivos expan
didos noofficlo de 11 de Outubro) se convenceu de
quanto aqucUa medida tinha de impolitico pelas
doscon&nças e azedume, quo reinão nos :lUimos
rcsentidos, e em consoquencill a revogou· pela ci- , u A commissão de marinha e guerra, exami-
tada portaria. de 25 de Agosto, e lembrando-se de dI'
que esta augusta nsscmbléll hAvia J'á dado as nro- nau o a resposta dada P.c o mimstroc secretario de

. d r eslado da repartição da guerra, sobre os motivos
videnCUls para o transporte os mesmos prisioneiros, porque se achavão', addidos tres officiaes luzitanos
ti. commissão ó de parecer quo osLo negocio não e aos torpes do exercito nacional, em consequencia
b~l:~to de ulterio r delibcra~.ão da mesma assem· da indicaçãoreita pelo illustre dep!1tado o Sr. Mon-

u P~ço da assembléa. 24 de Outubro do 1823.- tesuma. reconhece 'J>Or eUa que ~principal funda':'
Manoel Ferreira de Araujo Guimarães.-Manoel mento do governo foi sustentara proelamaçàófeita
Jacintho Nogueira da Gama.-João Gomes da Sil- pelo eommandll.ntedo exercito da Bahia, que re
't'eira Mend01lJ'a.-Josi Aroucl~c de Tokdo Rendor.. mettendo os dilos.eJficiaes para esta cOrte, não lhas

_~7 aponta crimes particulares, mandando' em conse-
- Pedro Jo:;c da- Costa Barros ». quenciaaddi-los a differentes corpos danosso exar-

O Sa. MoNTESUt.u.: - Sr. pr.esident.e, tertbo de- cito, pan poderem ter de que sustentar-se e serem
clarado aqui muitas vezes que'~espeilo muit.o as ao mesmo tempo vigiados '{lelos respectivos chefes
luzes dos iUustres membros das commissões, porem sobresull eonducta eaeiruôes, recozibece a com
quando não concordo em principios não posso ap-" missão que esta deliberaçao pertencia ~o'poderexe
provar os pareceres que nelles se fundão. Assim me cuUvo, e que nãoha lei ãl~á;~e:obstassea alla,
succede com este que se acabou de ler. porque vejo e que se possa consider-ar infringida pelo governo.
passar em claro ainconsequencia do minIstro da IX Estes officiaes, logo que desertarão.,do exer
guerra em apresentar· á assembléa o o negocio do cito IllZitano, ~assando-se . para ó nosso,· convi- .
destino das 'tropas IU%itanas para.ella decidir se de- dados pela proclamacão:S!o coronelLim'a mostrarão
1ião ficar ou ir para Portugal, a ao mesmo tem'po positivo desejo de se"guirem a cauSa do Brlizil: nãô
assentar que o negocio era todo do executivo, e de- estão '.n-a- classe de. prisioneiro~:de-gu~,ell~ de
cidi-lo, fazendo entrar soldados do Madeira nas nenbum modo podem voltar ao ex~tcito, 'qe ql!e São
linhaS'brazileiras, homens que ha pouco tinhão as desertor~, em risco. de serem faZilad9s;s6p~:l(iiã()
armas na mão contra a nacão-, atacando OS direitos achar abngo entre· os b~err.t>s,. e effectivamente o
dos nossos concidadãos. e ãttendendo contra a se- encontrarão no -eomman~nte.doexerei~,daBahia,
gurançaindividuale publica. . que os acoIhea, eenrioll'pàra e$ côrte; ano go-
,PergunLo eu a~ora·se os lusitanos quiiessem vemo que os mandou'addh:.a diversos corpos; ·0 o'

ent.rar todos nas lmhas' brazileiras, -como íicavamos IX Todavia: Ílão p6de a !;om~~sã.()-'dei#i' de re:':
nós em qualquer nova tentativ8cdePortugal, ha. conbecer que não.ob~nteser esta. d~IiDeraçãQ d&
.-endo nos nossos.col'pos tãogiande numero de ini- competencia do governo, e não"haverle~ algüiria.
Inigos, esahendo,estescoIDQeStavào empregadas as infringida, seria mais conforme ~ politica; quê estés
forças do exercito,e as; mais :~t.ieularidades.de individuos fossem soccorridos pelo,governo. com.. o
planos de· segarança'e de guerra. ~. Sr. ,preSidente: soldo qtle .;qnipercebem ~aespatentes'ásqt1e~o
estarmos a tratar: de i1ardestin(} ás tropas Iuzitanas, quando erp.o ofllciaes, IUZltaDOS, n9 caso· ae terem
.aaa mesmo.-:Ülmpo .dar';Wo~o·._governo, .não ;teni. ~~tado .jllram~nto ~~. ~delidad~ã-n()5~ indãpen:'
-d.esculpa~ nem possoéonsideral' Isto senão.um en.- cJ3l: e· ~temaCO~tItUql0!lal, zen~~ en.tre","'lles á
~nQ:' fe~' â a~embI~ Igual~a~ s6pormuita ~an?a:dll,po1iCla,. ~,tom~ par~e aI~
19norancia.oumw.tamaidade do mUtlStro.da guerra, no,semço.oq.o nos~o exerCIto, emquantoIl,ao d.essern
.so ,podia4ar um tal destín_o, Pl?is niIlguem de~~ria' as, ml!~s: det?izivas .provas do. seu ~r.me.ca,r<ú>l~;:=:e
-de ver que; empregar cl~lf:8~OS no nosso ex~Cl~O,. ad;hesao .~o Illlper~o do Brazil"P0rtanto. a co~-
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missão é de~qae, Í1estaco,nformidadese omeie ',cada uma d~, os quaes forão exigidos pela'mes
ao governo. , . :.', ma ~lea. em o omeio que V. Ex; me dirigio
,Il: Paço da:a~~léa,.~ de. Outubro de_,l~.~ em data dl::.9 de Setembro proximo passado, s 2U-
j[a~J~ft:tho~ogu.eara·ç.a,Gamq,.~oao~Gomesrando ,á l. Ex. C{Ue serão igualmente enviado~os
da Stlt:etro !lendoflça. - Pedro ,J.osé da Costa das outras proyin~, logo que cheguem.
BalTOS.-J~A~ de .To~ lle'{l-don. -Ma- .ct .•Quantoporém, aos sold.os~cnm~re-me preTe-
flOel Ferretm de ArauJO ~.:t111araes)l., nU' a V. Ex., ,de qu~ o governo de lSua Ma8estade
• O SR. Monssmn. pedio li. pal,aua, e requereu a: o, Imperador mandou regular ~os qu.e vence a

leitura' da resposta dO ministro, e da llroclamacão- troIlét d~ côrte os das outras pronncias á excepção
do c~ronel I..inl!l, a que e1la se referia. • da .Bahia e Parahyba do ~orte; aquella. por esiar
. Feita esta leitura, deo a hora; 'e o Sr. presidente occupada pelas tropas IUSltanas na occasião da re
declaronadiado o parecer, que foi remettido á se- massa das ta~eUa:s re~adoras; esta porque o seu
~taria com os papeis a elle juntos para ser exa- ~'~o pronsorlo e!1tao representára que os ,ha
mlDado pelos Srs. o.eputados que os quizessem ver, 'Vl~ alterado p~,. maiS, em consequencia dos acon-
como propuzera o mesmo Sr'. deputado. tecunentos poli~s ~ mesma provincia.
, Requereu mais o Sr. Montesuma que se desig- (t Deusguarde a\'. Ex.-Paco, em 23 de Outu-
nasse um, d~a para Sf\,tratar destes dous pareceres bro d~ 1823.-J~ Fieira de Caroal!w.-Sr.1oão
da commlSSaO de guerra, que acabavão de ficar Seve.rl~t1!l0 MaCiel da Costa.» - FOI remettido li
adiados, allegando para isso a urgencia da suas commIssao de guerra•

. materias. ,O SR. SECRETARIO FEIU'iA~DES PIsHElRO deu conta
O SR. PREsIDENTE tomou em consideracão o re- do ~xame de ,que !õra encarregado, sobre a me-

querimento para aprasar dia para a discusSão. mon~ o~erecida il. as~emb!ea pela cllID;ara da villa
O SR. RODiUCt,'ES DE CARVALlIO: _ Lembro a do .R~o-l ardo.-FoI remettlda á comlD!ssão de es

V. Ex. que ficou ante-hontem adiado o parecer das \atlstlca~ para esta a dirigir depois ás outras a quo
commissões de marinha e legislação sobre o modo devesst! lf"pelo sou conteudo.
~e julgar as p~zas feitas pela eS~UlIda nacional, AnnunclOu-se. que e~va á p,orla ~a sala o
II VIsta das dundas propostas pelo Supremo Con- Sr. Thomaz XaVl~r C!arcla d~ AlmeIda t! Castro, de
selho Militar; e como nada se decide sem a delibe- putado, pelll pr~)VlnCla do Rio-Grande do Norte; e
ração da assembléa, e ainda se pedem informações sendo mtroduzIdo na fórma do estylo, tomou as-
ao governo, parece conveniente não demorar a sento no congresso. .
resolução do congresso, considerada a urgencia da Passou-se á o~Am do dia e entrou em discussão
mataria.' o art. 13 do proJecto de constituição, adiautl com
, Assentou-se que entrasse em discussão na' sessão todas as suas emendas na sessão antecedente.
~guinte.. . O SR: CO~TA AGUaR: - Sr. presidente, tenho

O SR. PRESIDUI"TE deu para a ordem do dia o pra- SIdo. at.e aqw mudo e~pe.ctador ~a discussão .sobre a
jecto de constituição: admlssao ,ou nào admlSsao ,do~ Jurados, assun nas
L' • ' 2 h ' causas crImes, como nas ClvelS; e nem mesmo pre-

e.ant0!1-se a sessao ás .oras elO ~Inutos da tendia faUar sobre tão interessante objecto, porque
tar~e.-M'gtLel Calmondu Pm e Almetda, secre- os !Uustres pre<?pinantes que me precederão, esgo
~no, tárao por maneIra tal esta materia. que pouco em

verdade resta a dizer.
Como. pórém, observo o a1flnco e desejo que

muitos Srs. deputados têm maD.Üestado, de que haja
desde já; jurados em todas as causas civeis; e por
outra part~ !D-0 persuada, de que, esta questão tem

Rêuniãos os-:Srs: -deputados pelas 10 horas da de ser deCIdida por votação nomInal, o que é facil
manhã, tomou a cadeira deprosidente o Sr~Maciel de perceber, pelo calor que se tem tomado na âis
da Costa, naausencia. 'dos S,rs. Ribeiro de' ,Andrada cussão, julguei ser do meu dever fazer algumas 1'e

(Iexães e mo~ivar assim o meu voto.
e Pereira da' Cunha; e completou-se a mesa'com o
Sr. França, 1o ~npplente. ' : . . Não cansarei a assembIea em repetir a historia

Procedeu-se a chamada, e acharão-se ,,~resentes dos jurados, .e men,os f~ei vêr o, co~he~ento que
'1' S d utad faltand P os povos. antIgos tn:erao, desta mstltUlção e como

... rs. ep os, o com causa os !'3. e- estao h,o'e estabeleCIdos nos ,modernos,· estas idéas
J'eira da Cunha, Araujo Gondim• .Baz:ão de Santo ~
-.Amaro, Pinheiro de O)iveira,':Ribeiro de Rezende, ~ão sabidas e acbão-se bem desenvolvidas entre
:A «ir d S'l Aro'~" R d 1)' h Rib' outros, por Aignanna,sua historiado jury. '
. n a a e I va, ' lll'Ue' en on, ....oc a, elfO Isto posto,'entremos,n,a, m,ateri,a. Duas ,têm sido
de Andrada e·Carneiro de Campos; e sem eUaoSr. Couto Saraiva. geralmente as opiniões aqui enunciadas: uma que

, , " ' . haja, desde jã jurados em todas.as causas, outra que
O SR:: PRESID.E~"TE declarou aberta a sessão e'lida os haja s6 nas crimes:,.eu pelo contrario susten

a acta da antecedenLe, foi approvada. . . '. tarei que sejão sim adJp.ittidos em .todas as ,mate
, .,O SR. SECi.,."ARIO· CALMON 'leu 'o:segUinie: omeio rias criInes; porém,' quizeraque'quanto ás civeis,
.dc(ministro, de'es~do dos negocios dagueqa : s6 o fossem desde já' em certas e determinadas cau
: ' (t lllm. e~. Sr..~ApressQ-in~"em ~rans!JÍittir sas,. que-serãq)narcadasppr,uma 'lei regulamentar;
ã V. Ex., paraserem,i>felientes á'a~~b~éa.geral e isto pelas·razõesque.passoa expÔr. "
co~stituinte,e legislativa do imPf3rio,c0!D:~o.m- " Ojury, Sr. 'pre,sidente;', não, é outra cousa .~enão
cios dos govemos-provisorios das, proVlnClas 40, a s<?çiedade,applicadacomprecauç~e~'er~t;ricxões
Esp4ito-Santo,Minas-Geraes, Goyaz,. Santa-Çatha- malS oumenos",seVera5, ao exerCICIO da]ustIca.
rina 'e Rio-Grande de S. Pedro do S~, os mappas éomo a,ma~stratÍlra é og~verno applica,do á aie
~a força, fortificações e maisobjectos ,militares de c~ção da leI. ,E' emfilllo Jury a representação do
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'P?vo para o eiercicio dá jnsti~. Cl}Dloo ~orpo 1~1 :E será possivel.-~r. jJresi'!eI!te~· qne D?' eStado:
gislatívo o é; para aiaetnra ãa lei•. E. -supposto. o· actual .da. nossa legisla.cao seJalSto tão facil, como:
jwy seja,uma_p~~-~e.~~pôde,~ cufti.!ada ~emalguns nobres deputados? Não decerto.
senão $ODre o S(Jl?:<la·.~lOeraaae.tOàaVla a llIJer~ ;:Sejamos ~ncos~ senhores, e confessemos com
dade bem entendula"nao ·póde. nem deve ser ~- smgeleza'as düfieuIdades; em que muitas vezes nos
lbida immatura, para; seP<>der gosal" della eo melO temos achado, nós os' magistradOS; que aqui esta';'
de aproveitar o que ·lhe efavoravel, n~ ~ a meu mos: eu pelo menos com a sinceridade e franl{lle2.a
'Vêr, fazer no momento· quanro é pos5lvel fazer-se; propria. do meu earaeter, direi que é isto mwto e
mas emprehender sómen1e o.que as necessidades.do muito difilcil; .não :Só pela complicação da nossa la-;
tempo' reclamão, e o que o estado da opinião pu- gisIação im~,.mas.PrinciPãlmenc.e..pelo.q.ue ell
blica permitte. ..' . -. chamo legisIaçãomanuscripta, quero· dizer" a dif-

E' pois destes principios $.1~ deduzo ,a principal ficil e extensa collecção de cartas régias, prorisões
razão de não podermos admlttir desde Já em todas e mais ordens, a maior ,.parte das quaesnão estão
as causasciveis. e só, sim. ~m certas 'e ~etermina- impressas e só sim registradas em diversos a.rchivos
das; porque não estamos alnda nestas clrCUmstan- e cartorios, onde é preciso mendigar aqui e alli, em
tias pela compli~Çào' da no~ legislação. e pot ~l- ~peis cober~s de pó, an~i~s. ~ '? q~a é paior, ia:>
gnns ontros defeItos propnos~ destas·mesmas Clr- tidiosos e multas vezes lDmtelliglvels, uma decl
cumstancias. E ·nem se me objecte que esta mesma são, de que se não tinha, nem era possivel ter co
difilculdade existe para a sua admiSSão desde já nas nhecimento, etc., etc.
causas crimes; porque um pouco só .de refieIát> faz Eu tenho servido tres lugares de magistr.ltura.;
vêr que este argumento não colhe, e que não ha a e o que terill sido de mim nas celebres questões,
mesma razão de difi'erença: porque-para se conhecer que por minha fatalidade tive com o fallecido e
se existe ou não o fac~ (:rimino$O, basta h!1v~r bem.Conhecido'bispo do Pará, ~. me nÍlo ?ou"esse
senso commum e probidade; nas causas· ClvelS applicado com coragem II um tão aborreCido e en
porém não é o mesmo; e além da'.luellas duasquali- joativoestudo '1
dades é preciso de mais o conhecunento das leis e Desenganemo-nos, senhores, nào é tão faeil,
estudo ae jurisprudencia: de outra maneiraserâ como li primeira vista se presumo, a admissã.o dos
muitas ,:ez~ impossível., ou pelo, ~enos bastante- jurados (lesde já em todas as causas civeis. E~ pa~_
mente diftlcil separar o Íact.o ao dmllto. tilha das cousas humanas, quo AS melhores mstl-

Ouvi Com espanto·a um nobre deputado, que seria tuições não podem ser adoptadAS repentinamente:
antes melhor estabelecer os jurados desde já nas e é um erro do que muitn mãl tem resUltado aos po
causas civeis, e por modo nenhum nas crimes. Fe- vos, pretenderem deix:u- de um golpe do penna
lizmente que semelhante principio não passará,; seus usos e velhos habitos. ,
e com todas as minhas forças eu combateria. sem- As nações não se tomão livres. porque violenta-
pre uma tal proposição. . mente se despojão dos seus antigos usos e praticas;

Eu penso pelo contrario; e peço licença ao hon- mas sim porque taes .usos e habitos se torna0 in
rado membro para ponderar-lbe, que quando se sotIriveis e inadmissiveis pelas luzes, pela edu
tratasse de estabelecer os jurados em um s6 caSi>, cação e ·pelos principios de moralidade,. e sobretudo
eu seria antes de opinião que o fossem nas causas por uma bem entendida reforma da administra~o
crimes. pela maior utilidade e segurança, que disto e pela efi'ectiva responsabilidade dos empregados
pódept'ovír aos povos: e entre outros argumentos publicos.postos tamoem a coberto da arbitrariedade
que pOdia p~duzír, bas.ta reflectinnos .qu~ não ha e dependencia ~o gove-rl?o:- :
a mesma razao deracelo nas causas clvels, como O que eu deIXO refendo.sobre adEliculdade da
nas crimes. Na:quella~ talv~z não h!iia exemplo 4e adm!ssão dos jura~os, ~esde já/ .em todas a~ causas
pretender o governo .mgel"..r-:se neIlas,para opp~- civels, é ~que a hlStona nos.enSlnaa.contecldo com
mil' um cidadão. como é factível acontecer nas cn- as outras nacoos; é o que succedeu na Inglaterra,
~es, que. podem· hl~:v:er razõe~ ~az:a' .que sejão deei"; nesse Jl8:iz clássiCo.~ liberdade. onde muito tempo
mdas mlUS pela pohtlca do m.uus.rel'lO, do que p~la foi preClSo consUimr, para. que o novo system~ de
justiça. ' ..... >:. ~'. ". :.. . cóusas ahi foss~estab.elecido coll? firmeza: e•. isto

Deixemos•. porém,de '{>~.esta.questã~ e co~tl-I não obstante, amda o lUry t~m .~;alguns defeitos.
nuemos .no que faz o obJecto da n,?ss~ ~~.o: I a'O menos compara~o com.a ms~tUlçao deste.palla
jsto é, se os jurados devem s~r~es~e. Já aamlt~aos dio:da liberdade nos ·Es1ados-Umdos da Amenca...
iambememtodas as'causas ClV6lS; ,. Não ha muito.tempo,gue se.l.ratoude reformar o

. Eu já expuz a1gunsar~enios,tiradosdam~l!- tribunal.da justiça.na Escossia,; á mimeirada ln
'instituição eaPt?licaçáo do Jury; e ~gor~dedllZlrel -.glitterra; e todos'Sabemos oqu7 Isto c~u e quan.
outros dá eomplica~o da' no~sa ~egls1açao! da f#ta tos debates houve a este respeito: .se bem m~ lem.,.
de conhecimento dãjurispruaencIa e da m~tara.do broJoium biLiapresentadopor ~ord Grennlle,o
direitoeoin ofacto-em certascausas,51as ~aes~ã!? que deu origem a isto; .e ~lvez nao ho.uvesse pas
po?ériicertamente conhecer .qu~Ul naoe.stiver:lom._~ .~,!o. se nã9 fosse a mmol'ldadedo.. partido ~e.op.. po-
-DUldo em uma e.ontra causa.· .... . . . . . :'. SlçaO. , ... . .., .
-CoÍlhêçó.quealgumas v:ez~ o facto crimirioso.é . ·.Ora, se:is~ ~sslmaco!1te<:~m_emu~p~•. ºnde o.
'1ambeln- complicado: een!Ó~Vldoem .ce;1o.mod~; e~tud~_d~Junsprudencla e tão; u~v~~,.. co~o
<:oIri.o conhecimento. do diraro; mas. se.lSto ;acon; _~e~mos, se~or~s? c?mo. é possIveladmitnr deSde
tece algumaS' vezes 'nas matarias~cr.unes,. suce~de!'l: J~ 'l3t:1nodo ounpeno J~rad?S',par~ tod.asa~cau~~
sem duvida um grande numero d~as na:s-clvelS. ~lV~. geralmente e semdiStlD9Çao? : _ ;.:..
. arlieuImnerite nas cauS8;Sd~d?mUllo;-I?-a~causas - ~·'Façamo~.~o menos um .experll}l~nto.adlDlttamos
iestamentarlas, nasdeinventarios e pártillias, nas sunde~ Jlt. em~ertas e.determlDadasca~~s,. que
-doações' e servidões à eIrioütras muitasemqu.é têm maiS COIUlexa(} com o :oosso mod~ de.Jrilg~ e
não bast8.saber seéxiste ofacto~'mas é l're~:eo~ com.os nbssos actua~s:tsos e costUDle~.e guatliernos
nhecer se este facto foi celebrado conforme a leI. '. para o futuro a admissao dos mesmo!' Jurados para
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todas as materias e causas civeis indistinctamente'l para resistir ás primeiras e indispensa"ei" necc ._
como agora se pretende.dades ' :> .SSl

Em vista POlS do que deixo ponderado, não po- Eu~ãO' .
denão admiLtir a do-·...:-- ~h ~ ..f; ....O .. "'''''0'' i ataco nmguem, nem nunca fOI este o meu

u.u..l.UQ. \AV ...... -0 , .... -- - sv.s"e~'" ~ ........ .."h.o........ .oTn.a h h à b'd
conformar-me com a opinião dos illustres preopi- eJ • t;;d" ""....,,~ _'1~" ••a -?:nens e pro ! ade
nantes, que pretendem estabelecer os jurados ta~ as as e~taçoes; mas e mnegavel que os ha
desde já, em todas as causas civeis enviarei ã. em p~v3:I'l~adores;e p.orque? Não tanto pela
mesa a seguinte emenda: ' falta {le prlnCZplOS de p:zoralidade, como principal-

. . " . mente pela falta de meiOS, e de ordenados sufficien-
C( Bav,:ra Jurados nas cau;;as cnmes; nas ClvelS tes, que os ponhão a coberto das peitas, do suborno

porém so os h~verá desde Já nas ~estões r>.u:a- e da dependencia sempre desgracada, e sempre de-
mente mercantlS, e nas de demarcaÇÇ>e~ e mediçoes gradanta. •
d~ .terras ; quanto. ás Ol1tras c.ausas ClvelS serão de- Dê-:s~ portanto bons ?rdenados; ponha-se em
Cl~das pelos magistrados e trIbu!laes, emquanto. se efI'ecti':ldade a responsabilidade, uma das melhores
nao fizerem as r~fóFIDas necessa:zas, P8:~ o effecuvo garantIas do sy.stema constitucional; seja punido
andamento de tao mteressante 1DstltUI~.aO. » severamente, seJa mesmo enforcado o primeiro em-

A sua doutrina, Sr. presidente, parece-me mais pre.gado publico, qualquer que elle seja, que pre
adequada ás actuaes circumstancias do Imperio, e varIcar, e cessaráõ taes clamores, proprios dos
com .m~is particularidade ás.de algumas das nossas escaldados de todos os partidos, que pensando impôr
provmCllls, onde as luzes Dao estão espalhadas, ao aos po,!os com semelliantes lugares communs, ao
menos comparativamente com outras. C?ntrarlo enganão-se, e por fim são sempre conhe-

Ninguem por certo deseja com mais vontade esta- cldos. . . .
~cle.c6r o plantar no nosso paiz todas aquellas ins- Desgraçada~enteporem e esta li mama do tex.n~o
tltUlçôes, de quo lhe possa resultar proveito e inte- e o ha de ser amdél: p~rl!- o futuro, emquanto enstl
I"'sses : é forçoso porém attendcr ao esllldo actual rem os mesmos prmclplos, e emquanto não appare
das causas; o a prudencia exigo do nós toda il mo- cer um.a refo~~ geral de ~ostuI;lles, e um ma.Is bem
deração e circumspcc~-ilo, não só sobre tão interes- en~~dldo espmto. de nacIOoalIdade. Taes sao, ~r.
santo refórmll, como sobro qualquer outl'a, de que pres~d~nte, as r!1zoes c.m que me fundo, para nao
pOSSllIIlOS lançar mão. E' isto o que li historia das a~m~ttlr, desd~ Já, os Jurados em tod.as as causas
outrl1ll nações nos cnsina, o 11 expcriencia diarill- cn:eLS, e 51 szm em. c.erl.8.s e determznadas,. ~omo
mente nos faz "or: e felizes nÓIl, se podermos apren- deIXO refe.rldo; admltllndo-os porém desde Jil nas
der á custa de alheios males. causas ~rlmes, co~formllndo-me. nesla parte com
, Resta-mo sómento re~nder a um argumento, a dOUlrlnll do artIgo em qucstao: este é o meu

. .. 'ft t' voto.que OUVI aqul enunCIar, o que era ....n o LUals ne- . "
cessario estabelecor já os jurados em todas as cau- Propoz-St.J a emenlja e fOI apoHlda.
sas civeis, quanto era escandalosa n prevaricação dos O Sn. PAUL,' !fELLO: - (Não se ou"io.) Mandou
r.1agistrados. Não é nem o espirzto de corpo, c á mesa a seguintr emenda.
menos o desejo ~u louca vaidad~de inculcar-me de- li Ha"crão jurados em todas as causas cíveis
fensor da maglstralura! o m?hvO que m~ força. a e crimes em que podem ter lugar segundo a lei.
ent~ar em combate, é sim a loconC!udencla de tão - Paula Mello. » - Foi apoiada.
futJJ. argumento.. . ' . O Sn. CARNEIRO: - Sr. presidente: Eu já bon-

E supposto ~ mag15tratura nao pr~clse de mmhas tem defendi li instituição dos jurados, opinei que
fracas e de.bels f~~ças pll~8: ~pelhr ataqu~s, !l~e erll preciso admittir este juizo tanto no Clvel como
quando mUlto deVlao ser dingzdos a ~guns lIld,lVl- no crime, e como um artigo bem explicito da
duos, indignos de entrar no sanctuarlO das lels. e constituição, porque eIre interessa a divisão dos
da justiça, e não á generalidade de uma corporaçao, poderes {loliticos, e é, como se diz, o baluarte e o
onde eltistem certamente Varões respeitaveis por grande pIlar do edificio constitucional representa
suas luzes e p~obidade ; todavia o coração humano tivo; alleguei além disto outros motivos de minha
se resente de tão mal fundados ataques. conviccão a este respeito; mostrei a essencia be-

Além de se~ muito fraco atgume!1to ~~e!le, que, Defica ae um semelha~te juiz~, composto de nossos
pelo abuso feIto dos. fins de u~a ~nstItulçao, pl."e- pares sem a grande lllfluencla da autoridade, que
tende atacar a santidade e a JustIça dessa mesma sempre altera mais ou menos a imparcialidade e
instituição, aCCresce que semelhante modo d.e ar~ independencia dos juizos permanentes; disse que
gumentar nem p6de colher, e menos aproveItar a era este o juizo primith'o dos povos, que todas as
sua razão, se o systema actual de governo !Iue, temos nações livres o tinhão, e neUe principalmente fun
fôr avante, como devemo.s espe!ar. da Justiça da davão as gara?tias de su~s liberdades; notei que
nossa causa, e dos nossos lD-venClveIS esforços. não se podia dizer que esLlvessemos absolutamente

A. prevaricação dos magistrados, senhores, não é nãà preparados para receber esta instituição, pcrque,
só peculiar desta classe; é sim ,u!D mal geral e_m a!ém. de que os portuguez~s de quem descendemos
outras muita~ repartições, pro.p~Jo d~ corrupçao tlverao d.esde os tempos maIS escuros e .r~motos.aa
dos tempos; e a cODsequencia necessatIa de serem monarcbl~ de certo modo este mesmo JUlZO de JU
-temporarios, sempre dependentes do governo; é rados, po~s que nenhuma. 0!1tra causa parecem
'oara assim dizer o resultado do systema, que até aquelles rICOS homens e pl'l~clpaes das .terras, pe
.aqui tem prevalecido - exigir muito, e nen!zuns rantequem ~n~~s da creaçao .do~ mag~strados, se
meios de subsistencia.- Sempre me lembrareI das tratav~o ~ ~ecldlao a~ causas ClvelS e c~lmes só. pe
.frisantes expressões de Pereira do Carmo, ex-de- los. pnD;clploS da razao .~ natural equldade, amda
. atado DO congresso de Portugal- quand~ a ne- hOJe e:ostem eJ.ltre nós Ja.os c~nselhos de gu~lra,
~essidade bate á porta, a virtude foge pela JaneUa. CU)?S vog~es s~o. verdadeIros Jura~os no~ cnI~es
_ Isto é uma verdade; e é preciso bastante militares, Já os JillZOS das mezas de. ~nspecçao, cUJos
:forca de caracter e probidade a toda a prova, membros sem serem letrados, e alzas em parte da
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es~1ha dos povos, cons..tituem por ~o uma especie 1do-se já a Iegíslação, pelo aue toca. ã imposi -o das
de Jurado~, os qua~s nao só prep.ara0 os pro-::essos penas capitaes.. por via da rei re~entar. ~e se
,dos ~egoclantes ~llidos que se devem ~emetter para Ihouver de fazer para regimento dos jurados.' .
o tribun~ supen~r d~ ~õrte, mas )ulgão ~aI ~ no»r~' depllta~o o S!_ Costa Aguiar disse e
sobre ~Ultas materlas CI'~lS que lh~sao,comet~ld:aSIas mstítuíçôes se nao deVlão introduzir prema.t~
qua~s sao todas as questões ~laLlvas. as a!imlDl5-l.me!1te, que a Inglaterra havia lentamente admittido
traçoes das heranças dos negocIantes envolVidos em os Jurados, e que na Escossia havião soffrido· diffi
sociedades. o,!- que ~os di~s negociantes ficão cuIdades; ponderou obstaculos a que se introduzis
deve!1do quantIas consl~erave~; e eu D?-esmo sen:do IsE;lm entre nós eI? todas a~causas civeis, e restrin
p,resldente .da ,mesa da mspecçao da mlDha pro~n-I glo a sua admissão ás causas mercantiS: os seos
ela observeI que os vogaes, com leves advertenclas argumentos não me convencerão.
sobre o que havia de legislação positiva, p'0r via Eu sei pela bistoria de Inglaterra que os juizos
de r~gr~ ~iscutiãoos ~egocios com toda a fa.~l1idade Iou c~rtes dos re~, que de. ambulantes se tornarão
e ~lscnç.10; ponderei finalmente que ~ra. ~ec~s- IdepolS fixas (asslses) admlttião. ao principio os com
sano reform3.! deste mod<? o systema JUdiClllrlO. purga40res li maneira. da Allemauha, e os dueUos,
porque. s6 assun .preenchenamos a esperançosa ex-I pela dlfficuldade de -:erificar ~e outro modo as pro
pectacao dos po~os. os lJ.uaec;, como asseverou um vas em tempos de IgnoratiCla e perturbacão - sei
do.s . ~rs. deputados, !';DUl~O particu.ls:i'mente inve- que.Henrique 11 querendo pôr termo aos -duellos,
ctlvao contra a prevancaçao dos ~aglstrados_ . pubhcou uma carta substituindo ao dueUo uma
Verda~e é que estou persuad.ldo .que os !';Dagls- Córma de proc~sso, para o qual o sherü nomeava

trados nao têm alguma predestlDaçao para serem quatro cavallelros, e estes nomeavão outros doze
mãos, e que. as prevaricações não .são exclusiva- os quaes, quando não erão recuzados em cujo cas~
mente propnas desta classe, que aliãs contém em se chamavao os que faltassem, deliberavão com o
si muitas pessoas .benemeritas; mas reconheço o sherif, qu~ p.residia e proferia a sentença, sendo
facto do grande queIxume que con~ra eUes se levanta este o primeiro ~lemento do systema dos jurados
nascendo talvez parte dessa severu:!ade. de ser esta em Inglaterra: sei que os senhores e barões inglezes
classe depositaria de wn dos poderes politicos, que não admittirão os jurados, e continuavão a te.. os
tanta influencia póde ter na felicidade geral, ou de seus tribunaes e cOrtes fendaes ,com os duellos e
se achar eUa nas funestas circumstnncill.s tIe carre- todos os horrores daqueUes tempos: sei finalmente
gar com o odio resultante da viciosa organisação que os juizos dos jurados assim organisados
dos nossos juizos, pelos reis, não obstante serem olhados como o re-

Seja como fôr, Il. nE'cessidade da reforma parece iugi~ da nação. que ~s ~ntituloujt?z0~d~ paiz ou da
evidente, o não deve ser s6mente na parte cnminal pa.tri~ ~or se~mmaIS liberaes, .nno tmhao lugax: no
porque antes a este respeito, como reconheceráõ prll'~C~plo- senao. nos caso~ maIs.claros e noto~los,
muitos dos honrados membros, li excepção de pou- deculindo-se aJDda os maIS du'!l~osos e complica
cos casos sobre cujo merecimento não interponho dos {lelos dueUos e chamados J.wzos de Deus, até
agora o meu juizo, em geral as decisões são quasi q!Je com o andar do ~JI!PO os. J~ados se estende
sempre propensas á equiâade. Consideremos as oh- rao li h)das as causas ClvelS e .cnmmaes: estou certo
jeccoes que se têm opposto ao estabelecimento dos em. todos esses. factos; mas Julg~qu~ deUes se não
jurãdos : disso um nobre deputado que devendo por deriva necessanamente a conclusao tirada pelo no-
este systema ficar já separado o conhecimento do bre deputado. .
facto do direito, uma vez classificado aqllelle, não Tambem a Inglaterra estabeleceu lentamente a
terá o juiz de direito outra cousa a fazer senão sua constituição, principiou pela grande carta, bill
applicar a pena, que aliás é muitas· vezes cruel de direitos, 1Uzbeas corpus, etc., mas segue-se dahi
e atroz segundo o nosso codigo: esta objecção, de- que ~s não devamos fazer agora de rima ,vez a
rivada da imperfeição do codigo, parece de alguma constItuição para que fomos convocados? Se a
sorte subsistente ainda na acLual organisação dos Inglaterra procedeu assim, foi pelas cirCumstan
juizos. pois que só 8;0 legislador. e não ao magis- cias. em 9:ue se tem achado, as quaes nos não são
trado compete a modificação das penas; é certo po- applicavelS, .
rém que pertencendo presentemente .ao magistrado Nada obsta portanto ã que nos aproveitemos da
ambas as atlribuicões, a da classificacáo do facto extleriencia e accumulada intelligencia das nacões
criminoso e a da.ipplicacão da pena;póde o ma- que nos precederão na carreira da civilisação,àdo
gistrado ter alguma escusã no defeito da prova de ptano:lo de um jacto aquellas instituições que forem
que aUe é o appreciado~, quandl? não imponha o evidelltemen~.bene~cas e prov~itos8:5_ . .
maximo da pena; o que nno podera tanto venficar-se Se a sua utilidade e reconheCida nao s6. nos casos
a respeito do juiz de direito, adstrictoá elassificação crimes. mas tambem nosciveis, porq:ueem todos
feita pelo conselho. dos j~dos, pelo que nos pai- elles ha sempre !actos· a averigul!I e direito a allpli
zes, onde existem estes JUIZOS apparecem alguns car, porque razao se concedera esse~nefiÇlo da
ex.emplos de applicação de penas muito acerbas. II!-e,!10r demora no processo, e ~o~ equidade. íla de-

Todavia já hontem se lembrou que este inconve- ClsaO,! sóme~te á classe mercantil em negoclOs que
Diente poderia remediar-se ado"f;>tando-se interina';' lhe sao relatIVOS?
mente um codigo penal mais perfeito e humano Já em 0!ltra occasião disse que'anação deve pro
qual o da França, qt.le posto se lhe apontem alguns t~er com 19u1ll~ad~ a ~das as ~ass~ e que o prace
defeitos não se pode duvidar q~e é ~rabalho de,sa- dimento contrano e Odl?SO e antíp~lco. O~tros ~~.
bios que aproveitarão a expenencla_ dos secu~os deput<:dostêm a~adodifficulda~eálDtrod.uçaod<?J~
passados. e por via de regra graduarao proporclo- zo dos ~urados, dizend~que nas Cidades evi~pnnCl
nalmente as penas aos crimes; e:a~?rao'honrado p~es ~nda se 'pode.rão achar ~omens com a lDSt~c
membro o Sr.. Galvão acaba de lDQlcar·que esta çao e mdependencla necessanas para, bem sel'Vl1' o
difliculdade se removeria, ou pelo direito de agra-j emprego de j~ado~, mas que não aco~te~rá outro
ciar que exercita sempre o imperante, ollreforman- tanto em mnltas villas e lugares, pnnclpalmeute
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do interior, onde os cidadãos tem por grande en
cargo e vexame largar suas lavouras e empregos
para se darem a negocios publicos, e os conheci
-mentos e civilisacão se achão ainda no maior atra
samento: a isto respondo que, se li- na!(âo clama

-tanto pela reforma na administração da Justiça, os
cidadãos não dllvidarâõ para consegui-la sujeitar
~ a algum sacrificio, qUI:: evidentemente redunde
em prol commnm; e pelo que toca á falta de intel
-ligencia pergunto eu, por quem se decidem presen
temente as demandas nesses lugares remotos de que
se trata? -
. Pelos juizes ordinarios e seus accessores, que ás
'Vezes são os mesmos escrivães· de .seus cargos; logo
eu creio que a causa da justiça ganharâ sempre
-muito se a decisão dos pleitos fôr commettida a dez
ou doze homens desses mesmos rustico~, de cuja
classe sahe o juiz ordinario.

Quanto mais que a este ultimo respeito eu não
julgo que a ignorancia entre nós seja presentemente
maior do que em os lugares correspondentes ella
seria na Inglaterra no seculo XII, em que principiou
LI estabelecer-se aUi o systema dos jurados; nem de
vemos desconfiar que, admittida a liberdade da im
prensa, 11 entrada franca dos bons escriptos das na
ções adiantadas, e cuidando-se na educacão publica,
as luzes deixem de progredir muito rapidamente, e
de habilitar os nossos cidadãos para serem bons
juizes de facto, em cuja escolhallliás é provavel que
os eleitores procedão com toda a circumspecção,
pelo muito que a todos vai no bom acerto delIa.

Taes são, Sr. president~, as reflexões que tenho
a fazer sobre os jurados, elIas não devem ser sus
peitas proferidas pela boca de um magistrado; to
davia como sou acostumado a desconfiar sempre de
minhas opiniões e a respeitar muito as alheIas,
observanào qne alguns ~rs. deputados têm en~n
ciado receios e prognostlcado males pela repentma
reforma dos nossos juizos, e lembrando-m~ que ãs
vezes as mais formosas theorias têm encontrado na
pratica graves obstaculos, com que se não contára
ao acto de sua concepção, não qu~ro que em .tempo
algum me possão. clia~ar ll!chIte~to de rUIDas, e
por isso otrereço alOda a conslderaçao da assembléa
um arbitrio que agora me oecorre, e me parece

-.prudente e capaz de des~ruir todas ~~ d!fliculdades.
Determine a assemblea que se eleJao Jurados nas

cidades ",illas e lugares notaveis para Julgarem de
fac~o, c~m os compete~tes juizes de dlr~ito, todas
as causas crimes e civeis, aos quaes possao a.s par
tes recorrer, sempre q~e.qualquer .dellas escolha.e
prefira esta fórma de JUIZOS, ec~t1D.uando t?~aVUlos acLuaes juizos e tribunaes de JustIça a deCidir as
causas dos que vobmtariamente se submetterem á
sua jurisdiccãO. . .

Desta fórma tudo se concilia; porque se os Jwzos
de jurados são tão beneficos como estamos persu~:
didos,- e geralmente se julga, a eUes r~orrerao
sempre os povos, e em b~eve tempo ficarao d~er
tas as audiencias dos magIStrados. e actu:aes .t~lbu
Daes de justiça. que por sua eVidente .lDutilidade
deveráõ então cessar; e no caso contrano colhe-se
o desengano sobre a projec~da. reforma, ~em que a
marcha,e administração da Just!Ç8. lenha..sIdo retar
dada ,- ou soffrido algum outro mconvemente : a ex
perie'ncia não deve ser muito longa, e· nada me pa
rece tão salutar e decisivo como uma semelhante
demonstração. Proponho portanto uma emen~a ao
artigo de que se trata, concebida nos segUlntes
\ermos:

([ Todo o. c~dadão brazil~iro, que se não con~n
tar <:om os JUlZOS estabelecidos, poderá recorrer aos
dos Jur~dos, apesar de qualquer opposíção da parte
con~l~, em qU~CJuer es~do do litígio, seja cinI
ou ~al, 9 JIllZO dos Jurados será regulado por
uma le~ especIal; e tanto neste como nos juizos es
tabeleCIdos para a imposição das penas autorisa a
constituição o actuaI codigo pennl d; França em
tudo. quant.o fô! applic.1vel, ml1S só tem porariamcnte
até a publlcacao do corres!lOndente codigo nacionll1.
-Francisco tarneiro. li-Foi apoiadn.

.O SR. COSTA AGUIAR :-Sr. presidente. como o
honrado membro, que acabou de faUar, pareceu em
certo modo dirigir-se a mim, pretendendo contestar
alguma parte dos meus argumentos, c Coreoso res
ponder-Ihe, co~ aquella modera~ão proprÍa do meu
caracter e ganlo.

Custa a crer como possamos ser taxados de par
ciaes, por estabelecermos dt'sde já os jurados em
certas e determinadas causas ciycis: ou o nobre de
putado não entendeu o men discurso, e o fio dos
meus argumentos; ou cnlilo concebe a idéa mais
celebro e particular do que SI' chama parcialidade.

Será 'parciülidade. Sr. presidente, estabcll'Cl'rmOs
nós os Jurados, desde já! s6monte nnqu~lIas causas
já em certo modo deCIdidas desta maneira, como
acontece em todos os negocios e trnnsacções mercan
tis. que por via de regrn silo incumbidos a louvados
experientes nn matoria, c conht'ccdoros do tl\c:I fa
ctos, cujos laudos são qUllsi sl'mprc atlendidos, e
muitas vezes se~uidos pelos magistrados, quo rom
elJes ae conforml1o decidindo tiS questões I'.-!ll ma
neira porque alies II entendem?

Será parcialidade admittirmos desde i·á jurados
em todas as causas dl' demllrc<lrõcs, de con rontações
de limite!:, de ll\'crigullcões de pordas, e damnos,
etc., que lambem costumão ser decididas quasi sem
'Ore da mesma fórmn ?
- Isto é tão claro que nIto mereco ser explicado; e
seria perder tempo entrar.novllment:e .em questão.
repetindo-se outra vez llqUlllo que se nllo entendeu,
e de que não tenho culpa.

Cumpre todavia accrescentar, ao que ha pouco re
feri, mais e~ta razão; e vem a sE.'r, a falta dos recursos
que é preciso estabelecer para o doyido andamento
dos jurados nas causas civeis.. .

Os inglf!zes tem separado as deCISões de eqUldade,
das de justiça: existem além disto certos processos
addicionaes para coarctllr a autoridade ~o~ m~smos
jurados, taes são os recursos a que o dIreIto mglez
chama.-The riglh of attaint-the motion for nete
trial-the bill of exceptiom, etc.

Nada disto existe entre nós. E como pÔr já em
effectividade semelhante instituiçã0t sem prepara.r
mos primeiro o caminho por onde aeve frosegwr,
e sortir o seu devido etreito esta reforma ,

Qual deveria ser o resultado, e as melhoras que
provir podião de tão util estabelecimento, se não
procedermos com :erudencia e circumsp~cção ?

Talvez, Sr. preSldente, que o remedlO, q!1e por
tão apressados meios nos propomos dar, s~'slrva ~e
transtornar a marcha dos negocios, e de mtrodazlr
DaVaS e maiores abusos. '

Por todos estes principias, e pelos que expez:di no
meu anterior discurso, sustento e sustentareI sem
pre o meu voto alli emittido.

O SR. FRANÇA :-Muito teria eu que dizer, se me
propuzesse dar resposta aos ditrere.ntes discursos, em
que tem divagado o debate do artIgo que se contr()4
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T.ertE;; mas C?Omo entendo que !sso ~uC? aprovei~ I· Portanto sejão quaes forem os incon.enientes que
na a doutnna do mesmo a.rb.gO, tLnglr-me-he a se nos antoIhem na pratica desse jni%o criminal
ella. íi~Qsend(),denenhum momento, considerados au~

Diz o projecto Cf por emquanto haverã sómente~J~o, co!D:0 det"eD! ~r, em reiacão ao grande pI'Ín
jurados em materias crimes: as civeis continuarãõ OplO P.OlitlCO da drn~o pratica aos poderes ; poden
a ser decididas por juizes e tribunaes. Estarestricção do-se lDgenu~en~~erque não ba, nem póde ha
dos jurados não fórma artigo constitucional. »'\"er, .se~ça mdi,,!-dual em um paiz oade a vida

Temos con~uentemente tres proposicões no ar- ·do odadao. e a sua liberdade estão á disposição do
tigo : • ~t"emo. pelas sentenças que este se faz dar por ma-

l a Q . d'd d- b azil' h- d gIStrados, creaturas suas, e da sua continua depen-• ue ~s erlID~ o o a ao . r; elI? ao e dencia.
ser ~ecessanamenteJul~dos ~m J~o de l.urados : Ora esta necessidl:lde que assim se dá para admit-

2. Que os .casos CIvelS continuarao a serJulgados tirmos osjurados nos casos crimes, não milita iden-
como o têm SIdo até agora: .. ,_ t.icamente nos casos civeis; onde as controt"ersias

3.a • Que estes ~esmos caso~ c.IVels ~oderao ser ordinarias entre cidadão e cidadão sobre o direito
~odana tambem Julgad?S em JUIZO de Jurados, se dos seus ha.veres, pouco influem na liberdade poli
ISSO se entender conv~m~nte ~los fu~~s 1~g1s1a- tica de uma nação; e se acaso as prevaricações dos
dores; .porque a re;str!~o ao dito respeIto naO fór- ma~trados nos tem feito desejar as reformas. não
ma artIgo de COnshtUlçaO. são elIas um mal tão desesperado nem é o remedio

Qllaes sejão os motivos pois para se fazer artigo dos jurados tão especifico, e excl~sivo, que o t.enha
constitucional do estabelecimento dos jurados nos mos como uuico p.ara salvar a inte6rldade da justiça
casos crimes, e não se praticar o mesmo a resileito vacillnnte na mão dos mesmos magistrados.
dos casos civeis. deixando todavia ampla liberdade Nós já conhecemos os abusos dos nossos juízos·
aos legisladores futuros para o admittirem. ou dei- mas ainda não sabemos aqueUes que a maliclll hu~
xarem de admittir nos mesmos casos civeis. é todo o mana póde inventar nos outros que lhos queremos
ponto da questão que cumpre elucidarmos. substituir.

Ha ~rém tanta differença para a causa da liber- Aprendamos pois primairo pelas liçoc6 dll mestra
dade clyil ,entre a indole. dos caso.s crimes, e a dos ex~ricncill, nos n0s.:'0s .processos cr!rnes por meio
casos CIvelS, quanta VaI de um cIrculo a um qua- de Jurados, como maIS slmplcces. aqulllo ~U(l depois
drado. devemos appli?r delles aos,casos civ,eis, afim do que,

NeQhuma nacão se póde chamar livre mas escra- com o dcscredltO da nossa 19norZmC1l1, nAo mallogre
va, e muito escrava. uma vez que a imParcialidade mos ~s esperanças d~ssas bOas in.stitulçõe~. fazendo
não presida aos juizos que se bouverem de formar lhes Imp.utar os d~(MOS.li.UO só sao p~oprlOs da sua
sobre a criminalidade dos actos praticados por qual- má 311plicação, c lm~encla dos sous I~troductorcs,
quer dos seus cidadãos. DeIxemos ampla liberdade aos lCgIshl~orcs qut'

Esta imparcialidade. quanta se póQe alcançar no nos houverem da,suc~eder plI:.ra qu~,llproveltal1do-5o
estadt> das sociedades humanas, só se póde presu- da mesma exponenCla. paSsa0 sausfazer. l1S .o~peran
mil' de um juizo de jurados. porque sendo os ma- ças de ver~os reíoI'~~ào o noss,? fôro JudiCial. de
gistrados, como são, creaturas do governo, e delle u!Da maneira.~e ~lID1nUaaSqUe.lxas q~(l ora aggra
absolutamen~e dependentes. lornão-se, por esta re- vao a SO!~ da JustIça; e passe o artIgo corno se
lacão de interesse tão immediato, instrumentos pns- acha redigIdo.
sivos da sua vontade. O Sa. XAVIER GARCIA :-(Niío o ouvirão os ta-

Ora se acaso o cidadão tiver de ser julgado sobre chigraphos.)
a crixninalídade de umaacção ~ue p~ça suspeita de O Sa. DIAS :-Eu creio que está provado eviden
attentar c0-r:tra. o sobera~o unmedlatamente, ou temente que são necessarios os jurados; n questão
co~tra as pnme~s a~tondades.de t!m estado. a que resta. a meu ver. para decidir é, se el1es hão
cUJa dependen~la estão os maj9-straaos, de certo de ter: lugar s6mente nas causas crimes, ou lambem
deve soffrer a trIste sorte de OUVIr a sentença de um nas cIveis.
juizsuspeito, por não dizer antes (que é°ma,is ,:erda- Está decidido que os jurados são os baluartes da
d7iro) d~ um juiz votado a fazer deITe o sacn~CI? de- segurança public~, e que sem elles nenhum povo
Vida á vlDg3;Ilça ~queUe de .~e!D o mesm,? JUlZde- pód~ c~am~-s~ ~vre ; ora se por elles se garantom
pende; e el5 aqw. como diVidIdos theorl~,ente os direitos mdlVlduaes, e estes podem ser atacados
pela constituição os exercícios dos poderes JlolitJ.c?s, tanto nas causas civeis como nas crimes, segue-se
viria a unir-se. e concentrar-se n? ~xecutIvo o JU- que em umas e outras devemos ser protegidos por
diciario com uma amalgama tão VICIOsa. quanto é o esta admiravel instituicão.
apparato: de separação e ~ndependencia, com que se Demais nós fo~os.·convocados para estabelecer
inculca aos olhos do publico. um governo constituCIonal, e fazer as reformas ur-

Não é pois a perfeição do juiz~ a que nos induz.a gent.es, e eu ~reio que ~eJ;lhuma é m~is urgente do
fazer artigo constitucional da decl5ão das .ca.usascn- que a, creaçao õ:e um JUIZO. q,ue vaI pÔr termo a
mes por jurados· é sim a moralidade dos JUlZes, nos tantas lUfames chIcanas e rabulices. e proteger a se

uaes difficulto~ente póde caber a intriga, ou gurança pessoal e ~ da nossa propriedade.: Se depois
1nnuxo das paixões. pela maneira franca. extempo- de termos anp.un_clado aos povos que hao de .gosar
nlnea. e liberal com que são .n~meados. ,~es!e bem, lh o nao concedessemos. nós os!enam~s

Não é pela perfeição do JUIZO, o.utra vez digo, ·lndignados, bem como succede com as cnanças, a
e nós constituimos éssa norma de Julgar as causas quem se most.ra ~ma fructa ou qualquer COIl~ d~

.irimes, ê pe!a.necess~d,é!-~e que temos :le salvar o co.mer, e se lhe nao dá, ou· se lhe arranca depoiS de
grande prinCIpIO da diVlSao dos poderes, para que Ih a;...ter dado. . .
não se ãmalgamem nunca, e ~~runhem. co?l o . .?\!!O ~ero comLudo que este. bem.se ordene ~m
seu peso e acção, a liberdade CIvil, de que pratlca- .distmcça~; ha de fazer-se .~m regra, e l?ara lSSO

.mente deve gosar o homem na socledade. mandareI uma emenda; pOIS na confornudade do
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que a lei determinar deve haver jurados no civele reira Nobre, Souza Mello, FernandesPinheir(), 1\:l:aia,
no crime. Quando peço para os outros tambem Pacheco e Silva, l\Iarianno d' Albuquerq!le, Silveira
peço para mim, porque acabada esta commissão Mendonça, Carneiro da. Cunha, Senoa Ribeiro
vou confundir~me com os mais, e quero gozar deste Furtado de 'Nrenaõncã~--Costa Carvalho, Andrad~
beneficio, para não ver tantas demandas eternas, Lima, Teixeira de Gõuvêã;-Ciíri'álliií e-Mello Pe
que são o opprobio dos magistrados, classe que está dreira do Couto,Francà,NoguêiradaGãma' Ca
hoje muito. atacada, bem que não seja della só que filara. Ribeiro de -sampaio, Cãvij]CãiílrdeLa~etciâ
nos vem todo <) mal; sei que muitos não merecem Di'fieHas, Almeida e Albuquerque, VeHoso Soares'
o nome de ministros, e que são a escoria da magis- R?drig,ues d~ Costa,. Galvãp•.C_'!J)l1º-~.$ºº,i()r, Fer~
fratura, mas oulros são de honrada conducta; e a relra d AraUJO, LOClO e SeIlbitz, Vergueiro. Araujo
modaénãofazer distincções; como succede tambem Lima, Costa Barros. Alvares da Silvã;'01iv'efrã.'jVIa
com a classe ecclesiãstica, em que por causa eier, Henriques de Rezende, Faria Lobato, Teixeira
dos máos se vHuperão os bons. da Cost<!;-sõnreira,trõllanda Cavalcanti, Garciad'AI-

Dê-se pois o remedio que póde dar-se, e satisfaça- meida.
se á expectaçlLO dos povos que tanto desejão esta Propoz o SI'.' presidente em 2° lugar: A assem
instituição; mas haja uma lei que regule este ne- 1J~~q~..qll(l)gu_al111entedes.<!(ljªsees[a\lflTfçâ(nu
gocio. Eis-aqui a minha emenda. rad~.s 11ªê_~ª1l§.aê civêi~.? Os senhores que o quize-

« Haveráõjurados no civel e crime, segundo a. relÍl diráõ que· siÍli;' e os que forem depal'ecer
lei determinar. )l-Dias.-Foi apoiada. contrario diráõ -{lU e não. . .

(Fallárão tambem os Srs. Alencar, Lopes Gama, Decidio-se que SiOl por 55 votos contra16.
e Andrada IHachado, mas não se entendeu o tachi- yõt:írãõ~coÍIlrã~'osSrs~'Andra~'J"IªQ~ãdo,Ro~
grapho, Victorino.) dngues VeI1õSo.'BI1!!!t Poli.tes, IUúniz Tavares, Fer-

Julgando-se afinal discutida a materia, requereu reira Barreto, RodrIgues de Carvalho, FErnandes
o Sr. Carneiro da Cnnha que a votação fosse no- Pinheiro, ,§ilv,<lI.Ís!J(la, C~alho e 1\I2llo, J~.oglleira
minaI; e consultada aassembléa approvou o reque- da Gama, Fl~ança, CallPgrL~St}lÍXõr, Ferreira de
rimento. Alã.ujo~·AI~ulo=I~lf!la, Henriques de Rezende, Faria

O SR. ANDRADA MACHADO: - Será bom que para Lobato. . ---" ....' ... ~

a vot.acão, o artigo se divida,por<ple tem duas Votál'ão ~jªygr, os Srs. Gomide, Rocha Franco,
partes,·e que se proponha : 1.0 Se desdejiLha de Xavier dfl' Carvalho, l\Iartins Bastos, Navarro
haver jllracl.~ê l1aê.ca.~~~,Ç~:~f~: 2.° Se ~s...!Ia ~e d'Abreu, Ribeiro Campos, &l..rr.flÍra Franca. Calmo:n
Wi:ver tambem nas ClvelS. ~e Isto se y'éncer estao JjJpior, Bispo Capellão l\Iór, Gariia;L.õpes 'Hama,
tiràãá.s'todãsas duvidas; se não se vencer esta se- Áráujo Vianna, Duarte Silva, Paula e NIeHo, l\Ion
gunda parte, temos então a 3" questão, se isto tesuma, Carneiro, Fortuna, Accioli, Dias, Teixeira
forma artigo constitucional. Vãscõi1cellos, Caldas, Rezende Costa, Alencar, Costa

O SR. illuNIZ TAVARES :-0 que V. Ex. deve seguir Agwar, Cruz Gouvêa, Ferreira Nobre';"Sõüza 1I'IeHo,
é o que prescreve o regimento; proponha se passa Maia; Pacheco e Silva, lilarianno d'Aloúlllle-rque,
o artigo tal qual, salva a redacção. Silveira Mendonça, Ci\P!!Üm.ºª-.ÇJlqha, Senna Ri

O SR. ANDRADA l\i.\.CHADO: - O' regimento não beiro, Furtado de l\Iendonça, C..Q§.tª-, Çªrv.illho, An-
. S 'd t 'd drade Lima, Teixeira de GOllyêa, Pedreira do Couto,

prohibe divisões de matenas; o r. presl en e po e {;!!IDªIªJ Ribeiro de Sampaio, Cavalcanbi di} La-
fazel-o. 'cerda, Omellas, Almeida e Albuquerque, VoHoso

O SR. C.mNEIRO :-0 que eu quizera é que se Soares, Rodrigues da CosIa, GalvlLO, Locio e Seil
lesse o artigo com todas as emendas antes de se bitz, Vergueiro, Costa Barros, Alvares da Silva,
votar, para que se não vote sem se aUender a al- Oliveiral\Iaciel, Teixeira da Costa, Sobreira, HoHan
"uma' se isto não implica com o regimento peço da Cavalcanti, Gareia d'Almeida.
q" ue se' fac.a, porque a materia é importante.

Passou então o Sr. presidente a propor a emenda
O SR. SECRETARIO leu o artigo .~ as emendas. do S0ndrada.Nachado; Jll!gQ.ll:'.~~. PXl)jg~@~1lila.
O SR. PRESIDENTE, ponderando que a materia era Propoz depois ado Sr. Carneiro da CUllha:Jul-

de grande importancia e responsabilidade, e que gQ!!::§j3.<UP,egllo: '. - ' .. --,
por isso requeria a maior clareza ao propor-se, O SR. CARNEIRO pretendeu que a sua emenda não
disse que combinando a doutrina do artigo com as estava prejudicada; e porque houve differenca de
emendas, fazia as perguntas seguintes: S .d •

1.0 A assembléa quer. que desde já .....s.e estabel.e- opiniões, declarou o r. presl ente que passava a
-- .- -'? O· 'h"" ... propor todas as emendas, para se deliberar quaes

çãojuradosllãsc~sa:sCi'~~~es. ssen oresqueassllll erão as preJ'udicadas; e propon.d.o suecess.ivamente
o-:en[élidetém··dll'ao que SIm, e os que forem de pa
recer contrario dirão que não. as dos Srs. Costa Aguiar, Carneiro, Dias, e Paula

e IUello, julgou-se que todas o estaYão ; assim como
Decidio-se que sim .por 70 votoscontra um, que o resto do artigo, que por isso se não poz á vota-

foi o do Sr._SilvaLisDóâ~' ---- -. -.-- ção.
Votárão porfiinIó que houvessem logo jura.d?s O SR. SECRET.àRlO CALMON.. leu uma representacão

nas causas crimes os Srs. Andraga I\Iaçhado, Goml- •

~~'~~ã ff1~~~~~' :aos~~~~Ú~a~~:;~z~A~~:~,rR~~ ~?~ll~:~iflJ~~~S~~t~;t:~{~~~;Jí~~~r6s-~;
beiro C;mpos Ferreira Franca Calmon Junior, p..J~º~,-!l .1l!1. Y.:JC? "oI! ,!r.~, ª p.~.1lvra - e tendo Ja

. -' ' ,_.. "., ···"'··'·'L·· , G..··-_··c. Ar--- .. publicado a I" héão' a offerecla á"assem.bléa .paraBispoCapellao ~lor,.Gama, opes ama, . aUJo b· ,. •. .~:. d·· . -
Vianna, Dnarte SilVia, 13r~!!:LYontes,l\luniz Ta- o ter a sua 1!.pprovaçao?u esa~p~ova~ao.... _ .
vares, 'Ferreira Barreto,Paula Mello, ,~~olltl:lS,u.1I!a, Os exemplares da dIta la liçao . d~stl'lb.Ul1'ao-se
Carneiro, Fortuna, Accioli, Dias, Teixeira Yascon-p'elo~ Srs.~ep-utado~, e a reyresent.açao fm rem~~
cellos,llodrigues. de Caryalho, Caldas, Rezende tida a comm~ssaode lllstrucçao;publicapara avaliar
Costa, ~_eE~~l:" Co~:a ~~ul~r, Cruz Gouvêa, Fer- ·0 seu mereCimento.
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"passando-se aos pareceres, leu-se o das commis

sões de guerra e legislação sobre o modo de julgar
as prezas feitas pela esquadra nacional, adiado na
sessão de 22 de Uutubro.

O SR. CARVALHO E MELLO :-Quando se apresen
tou este parecer, eu pedi a palavra, porque não fiz
deUe o mesmo juizo que hoje faço depois que o ouvi
ler j agora que vejo que o que se exige são esclare
cimentos sobre as instruccões dadas a lord Cochrane,
e condições comque--enti'oulrõ-serViçõ--âoimperio,
não me-oppOllno j e quando às coínmissões- depois
de esclarecidas derem a sua opinião, eu direi o que
entender.

Posto o parecer á votação foi approvado.
Seguio-seaindiCãçfu)do Sr. Rôcliâ Franco para

se n~JLarremé!![!';ElIJL~~ __Qi_zjW_º-'?_IlE-_ provincia de
l\Iinas, até haver sobre isto deliberacãõâaassem
b1eã-; cuja indicação ficára adiada ná sessão de 23
de Outubro.

O SR. NOGUEIRA DA GM1A :-A junta da fazenda_ da
provincia de l\Iinas-Geraes tem por muitas vezes
rilpresentado, que as rendas publicas da província
não chegão para as suas despezas, faltando annua1
mente a quantia de sessenta contos de réis com
pouca dilrerença. Que este desgraçado estado dará
causa a um progressivo angmento da divida pu
blica com manifesto damno dos empregados nas
repartições. militar, civil, e ecclesiastica, ninguem
o póde duvIdar.

Que se devão dar providencias a tão grande mal,
não ha duvida: lUas qne em lugar de as darmos,
sómente se expecão ordens á junta, para que se não
arrematem os disimos já vencidos, emquanto esta
assembléa não deliberar sobre a execucão do de
creto de 16 de Abril de 1821, não acho Inotivo suf
fieiente. Conheço, que esta indicação se dirige a
livrar os povos do vexame dos contractadores dos di
simos. que por toda a parte é grande, e muito es
pecialmente na provincia de Minas-Geraes, e em
todas as centraes, onde os generos no lugar da SlIa
producção tem pouco ou nenhum valor: eu sou o
primeiro em desejar ver line os POI'OS de seme
lhante flagello : mas uma tal ordem agora expedida
nada aproveita.

Os disimos estão arrematados, e sem finalisar o
tempo dos contractos, seria a maior injustiça o res
cindil-os. Se algumas poucas freguezias ficarão sem
arrematação, foi isto sem duvida pela sua insigni
ficancia, e por não apparecerem licitantes: estas ar
rematacões se fazem por tres annos, e sómente se
cobrão ·os disimos depois de vencidos os annos, e
até com espera de um, dons,e mais annos além dI}
trienniu, salvo os rarissimos casos de se pagarem
adiantadamente os disimos por avença feita entre o
lavrador, e o contractador: logo nao acho funda
mento pa::a semelhante ordem: pelo contrario muito
conviria, que quanto antes se tomasse em conside
racão o decreto de 16 de Abril de 18"21, e se resol
vesse, qual deva ser o systema a seguir nesta co
1ecta, para ser posto em pratica, quando finalisarem
os actuaes contractos, o que na provincia de 1\Enas
Geraes será eln Dezembro de 1824; no entanto não
me opponho,a que se ordene á junta da fazenda da
ditaprovincia, que esta colecta seja feita por ad-:
ministradores de sua,escolha, e nomeação naquellas
fregnezias, se aindaalguinas houverem, que não
tenhão sido arrematadas, afilÍl de não haver algum
flituro embaraço na execução do systema, qüe esta
assembléa adaptar.

Que se fizerão arrematações dos disimos na pro..,
vincia de 1\linas-Geraes não obstante o decreto, que
delI nova fórma a esta colecta, é um facto notaria,
e praticado pela junta da fazenda, sem duvida por
se achar comum deficit annual de perto de sessenta
contos de réis para as suas despezas ordinarias j dé
ficit; que d'antes não tinha, ainda quando supprià
com cento e vinte contos de réis annualmente para
as despezas da extraccãodos diamantes, supprimento
que não lhe foi mais·possivel fazer.

A junta se via repentinamente privada de uma
renda annual de mais de· noventa contos ,de réis,
sem ser ouvida, pela suppressão do imposto sobre o
sal, que se cobrava por entrada n_os registros da pro
vincia, sem que lhe substituisse outra renda equi
valente, e que menos pezasse sobre o povo; encarou
o decreto de 16 de Abril de 1821 como destruidor
de outra renda essencial da· provincia ; mnitos o
tem tambem encarado como inexequivel : e no apuro
em que se achou, -só vio_na arrematação dos disi
mos algum pequeno recurso, para ir fazendo algu
ma face ás despezas mais urgentes, e não ,deixar
totalmente abandonados os empregados publiêos.

E' muito facil O destruir o que está feito; custa
porém muito o tornar edificar: é muito facil apon
tar difficuldades, e embaracos ..na execucão dás
ordens, principalmente, sendo fiscaes: e muito
agradavel, emmto bem recebida qualquer indicação,
que pareça tendente a livrar o povo de oppressões,
e com especialidade do pagamento de impostos:
mas é tambem muito desagradavel, e até iniquo, o
deixar morrer de fome, e de miseria os empregadõs
publicas, caminhando-se a passos largos para a des
truição do governo, por se haverem imprudente
mente destruido as fontes da renda publica, que
parecião onerosas, sem se procurarem, e desig-
narem logo outras equivalentes. .

Peção-se portanto informações ájunta da fazenda
de lVIinas, para qlle esta assembléa haja de estabe
lecer um systema geral, e uniforme na a~recadação

dos disimos, aproveitando-se o tempo, que ainda
resta aos contractadores para esta decisão, pondo
se em pratica o novo systema, qilando .finalisarem
os contractos; e por cautela se' diga á junta, qué
faça arrecadar por administradores os disimos das
freguezias, que não estiverem arrematadas, que
penso serem muito poucas, e essas de insignifi
cante rendimento, reduzindo-se a isto a indicacão
do illustre deputado o Sr. Rocha Franco; e accres
centando-se, que o mesmo se pratique, no caso de
finalisarem as ·actuaes arrematacões sem que tenha
esta assembléa adaptado algum" outro methodo a
semelhante respeito.

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊ,\:-Eu creio que se não
tem entrado no verdadeiro espirito da indicação do
Sr. Rocha Franco; eUa quer que se ponha em-exe
cução na provincia de lVlinas-Geraes o decreto. de
16 de Abril de 1821 ; e como' antes da deliberação
daassembléa. sobre este objeclo. póde !\C0ntecer,
que pela JUIltada fazenda daquella provincia. se
arrematem os mesmos disimos, elle requer que se
mande já s1!-star naquella arrematação até decisão
da assemblea. .

Sr. presidente, eu ainda alé .hoje ignoro por que
fatalidade se deixou de executar naquella província
o citado decreto, tendo-se posto em pratica, creio
eu, em to_das as milis do impedo, ou ao menos na
maior parte! ' _

'Admira-me mesmo que estaindicacãõ tenhaen
contrado a mais pequena· opposição; quando é. tão
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tmN.ieo. ~ notori" o ~nme que \}'$ po'róS senmm
na. a.dm\l.\istta~àQ dõ contrad-ú dos dilitl1(}s por meio
~é ~rre~tA~s 1 São n3. Yéroade bem lib"eraes as
íd~$ d()$ $~ deputaqos qu.e &~mbàlem t
• E\l~~ Sr. ~ídente~ \) principio de um
illu.~lro .~\h) dé q\ie é ~ummamenle perigosodes.
tltu\t Q$ empregados ~bheo'S dóS. meios de sua de
ó?n,,~~\)'SlCl1taçã~ú qn~ é caminhar para a de~
tro~ do l;U~ttl\), \nas nem \Nr illSO posro t'éCO
n~l', que para ~i\"àr este ínCl3n\'eniente fosse
néCê~riQ.~jUnla. da fa~nda de Mill~s4raespro
ó?der \l'ê ~\l. motu t>l'Opt1o, como cre\o ter ou,"ido
.á\~m~~tà~..íó dos dílimos, prelerind<l a sauda~el
dl$POSI~àI) do citado decreto,
Sà~ nmi apou.cauas ~;s minhas idéa$ em economia

~lt~~ mas a ex~riéncía. me t1.?m feito él3n\1?ucet,
~e liCsle MIM \le ténda publica nennu\'l\a admi
tliSU'à'Ç<1.0 púde ser peior, que a das arremataÇÕes,
M méllG!: ~as llrovincÍils do iulenot\
~u servi PQr "li\lS de seis anMS \la junta da fa·

ténd3. de uma p\"Iwincta, que de\"C lah~z em gran
d~ Plrl.~ a sua de('ad~lIcia a este s~"stema de atlmi
nl!tta\,.a13,
N\ngu~m hoj~ igttora que 13 contraeto de rendas

PUbli~i\stllm ~id? UlUa esp~ul~.ç~o. que Só tem
~pro~iudQ a meia dUil\\ d~ II\U\\'lduos, com ~
'J:iUt'lé dos pG\"\)S e nenhum interesse ua {atenda pu
blíta~ pa.~ deIUOl\s\l';lt eslâ re!'dade tlilda lia mais
opportuno qU~ ~qucUâ mCSl\l1\ p\"\wincia, A :'\13 di
\ida :lcli\'a e I:lnormissim\\ procede na maior parle de
contractos, lItl1 que os poros {orão \"Cxadós c a fa
tenda pu.blica est."Í. nu de~mbolÇl) do preÇQ, c o
~lllr é que gt"ande parte dene t31~z nunca d\e
gue il rel\Ii8.1~Se, ilCCresCéndo a isto que, quandt'
procura. l\~l'3 <.\~ca.dal-<l, ~\-8e na necessidade de
pl."Omo\'cr ex~ncijes conh'a fiadores, deslrtündo fa
bricas; o que inaire~l<lmenle alraza i\ pNspcrid.hlr
daquena pN... inciih li ludo Í!lto a prol de qMnI '7
A prol de me\\\ du1.it\ de indi.\'iduos,que procurarão
este ramo de ncª,-'cill, ou para p\lgal'l?m as di,"idas
pal'l\culares que os \'Oxa\'ào~ ou para salisfil1.crcm
a sua prodigatidildc, Olt fll1illnH.'llte para se enri
~ecetem (\ custa dM li\gl'imas ~ do suor dos po
lires,

Eis, SI', p\'l?siden~, o lMtiro por que no llleU
lSentil' se dero qmmto antes obstar a quI.) conlin\l.e
u.m tal s~'"Slm1\a de adminislração.

E' ~rdnde qU~ foi im\lolitÍéo Pl'ivàl' ilqueUa pro
"incla da renda de lllais de 9O:0ooSOOO de réis pela
~blraccão do direito do sal e não lhe suhstituir ou
tra ronda equi\'ahmte: tnas por isso hà\'etl1os tám
bem prl.\'"il.l-il do-s b~neficiós do citado decreIo quan
dll eU croio que sel'i:\ mais util que se ti\~sse exe
cutado e qlte subsistisse aquelfe imposlo. porque
z;ég\lndó me informão, o sal ten\--se vendido pelo
mesmo pre~ 1 1)13 certo que não,
~u não él'éi~ que tosse 'indispehSà\1?l á junla lan

çar mlio desl'C ~urso de fazel' arremalar os dizi
mos \li\l'll. OCCOl."t"ét' â~ sitas neC'eSsidades~ porque sei
qUl:l nâo hê. l\ mliior exa~ão nos .pagamentos: sei
até que estes !lé não V'enééU\~ senao com 15 mezes
de esperl\~ est~.ndo con\1?l1cido de que por boa ad·
minisU"ação seria mais prompta i\ entrada nos co-
f~. .
Al~m dislo t nâolSê pôdéndo Ilegar qUe de"~ ba

Tel" tôdll.3. boa. fê. MS contl'ãdos, a junta por Ullla
tà.l médida punha \) @~rM em tortura, quando
~ntl!ndesse que () decreto, [lão obstante as suas rc·
cllmàçô~ dé\'"llt êt~uU1.'~e,

E;' \"etdade que a junta da fatenda, prevenida tal
\1?Z pelo ~ferro que ordinariamente temos aos cos
tU!lléS antigOs, encarou o decreto como inexequi\"CI;
~ e nalural que es~ pre:enção fosse apoiada pelos
mteressados, que naO sao poucos, pois além dos
Cl3ntractadores, o são lambem os grandes lana
d?t'es, co~ ~uem os ~ontractadores ordinariamente
nall têm uuvIdas! pOIS Só as ha Cl3m ·os misera\"Cis
a quem apresentão uma conta arbitraria. pela qual á
força d~ ameaças, ~s (}Or!gão a passar um credito,
~ue u\tl~amellte e à orLgem da sua ruina' mas
::ir. preSidente, s~ a experiencia é a grande ~eslta:
não podemos hOJe. sU~lentar.a prere~ção da junta.
p0,rtl.ue nesta pro\'1tlcla do RiO, têm Sido mui palpa
\1?IS as, vantagens: o mesmo, creio, tem acontecido
na lllalor parte das pl:ovincias do impcrio; e para
que aos ad\'"ersariosnão reste o argumento de que
o.decreto s~ é exequi\'el nos portos d~ mar, pela fa
cll condueçao dos cltei.tos, eu de\\) declarar que
el\e se poz em execução na provincia de Goyaz
sem duvida UUla das mais distantes, das centraes ~
de menos reCUl'SOS de conducçi}cs; e ~l'gundo as in
{ormaÇ{)cs qM tenht1, () resultado não foi conlra a
fazenda PUtlliC.1, Qnando ~e Iral.1t desl:) ohjecto
eu exporei os 11\4'1\5 senliml'lllus. '

Ágtl.ra SI) nh' cumpl" dizCI" qu<) á visla do que
h~\'o dito, ':010 (lar1t qnt~ pas!õl'. n indicarão, par3 qUt'
se tll\ienc II\\t\lOthatnlllcnlc á Junta que su~prndn as
a.:relU<lt"\Ücs o que f~~a por l)~'n ndtni~islrl1r por
conta da lazcnda puhllca, os dlzlmos, ale rl'soluc.ão
tia assemhlé(\. .

O ,SI\. NOGIJ[~'U IH GAM \ :-Eu nflo disso quo
querm quo Sl' n,h) 1I!(\n'!3!õspm suslnr 35 arremnta
Ç\)es: ~úl\\cnte all\rmci, ql:l' esta indiC<lrllo Ctn dC5
\lcecssl.ria. ~alvo (\ caso do !'c haverem' (lor t1ullns
~IS nl'lelll~tn!.'i)('s ql\" esta\'ão ft'ilas, li que sl'ri:\. in
Jtl~lo, pOIS que semelhanles conlracto~ se fa7.l l t\l não
tltl~ uilimos j;i. "em'idos, m.:ts c/m: que dl'l'crl'ltl ter
lugar no dCt'urso dú lrionnio, qUI' se arrelllnt,,: ora,
CSh\\Hlo eontracladt's e ainda quo j;í \'elll'idos, n1:\o
CObl·.:tdos pelo ,ll'rt'lllal.1!1IC, COIIIO sem "iolencil1 nos
poderiamos ingerir no que é de propriedaJc alheia
pelo acto da al'l'l'malarão ?

Fui, porém, de \'010" que sc pedissem ilI[ormacões
circumslanciadas ájunta e que por cautela se lhê or~
dellasse, que cohrasse por administração os dizimos
das freguczias, líUt~ não cslí.Yessem arremaladas, sc
algumas houvcssem e quI.' o \\leSmo pl'aticasse com
aS que esti.\-cssem arremati\das, qUiln.lo acabasse o
lrienn~o contraclado, no e3so de ainda C'lllão n1:\o
ter esla assembléa dado \lova fúrma á arrecad3cão
deste impnslo, •.

Este meu parecer não merece ser taxado de ultra
liberal, como enfalíeamente indica o illuslre depu.
lado: é conftll'n1e á justiça e á boa fé da hasta pu·
blica.

Tambem não afirmei, que il. junta da f.:lzend'l de
l\liuas-Geraes, sem eslar autorisaJ.a para fazer se·
melhantes arremataçiles, de seu molu pruprio as
fez, A. junta se vio qll3si de repente sem IUcios de
oecorrer ás despezas publicas prla suppressão do
imposto SOIH'e o sal por entr'l.d3. que aunualmenle
da"a mais de noventa conlos de réis, sem que se
lhe substituisse oulra renda: já haria suspendido a
consignacãc de cento e vinte contos de réis. que atl
nuallllente dal'-il para as despezas da extracçi\o dos
diamanles, por não ler meios para a continuar:
encarou a execução do decrelo de 16 de Ahril de
1821 como muito difficil e de grande diminnic:ão
da renda dos dizimos, uma das princip:1es que Lhe
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restavão; fez suas represemaçües ao the~o;lro,.pe- Sessií.o em ~';I' de Olltubro e:t~ t.82S
dindo soccorropara poder fazer as despezas an-
nuaes e ordinarins, para que lhe faltavão seSsenta .~~ DO SR.lUBElRO. DE ..umIUDA. ... :

contos de réis proximamente, fazendo suas refle- Reunid,os .~s~SI:S. deputados pelas 019, ho~s' da
xões st'bre o so.bi'edito decreto e propondO' o meio manhã, f~-se a chatI!-a,d(, e.açnariío-:se presentes
que lhe oceorria, como mais produetivo,sobre a 'jO" faltando com cau,sa os ~Srs.' ~ere~t''!- daC'!-n1la-,
arrecadação dos dizimos. . . '. . Araujo Gondim, Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de

Pela repartição do thesouro se lhe respondeu, que Rezende,. ,Brant Pontes, Accioli, .Anlir.:.da e Sih"a,
ficasse sustada .a execuçào do decreto de' 16 de Alencar,· CarnlC'iro de Camjlós, ,Oliveira Maciel; e
Abril de 182I;emquanto.pela ~ssembléas~ nãoto- sem elIa os Srs. Ribeiro.Campos.~isp'q.CapellãO-:
massa alguma,putra dehberaçao a respelto desta Mór e França. '." "
colecta. '.

O SR. PRESIDEr.-n: declarou aberta a sessã.o, e lida
Ora, achando-se a junta desembaraçada da exe~ a aeta, da antecedente foi approvada.

cução do decreto, reputou em pé a legislação e or- ,
dens anteriores, que ha\'ião sido revogadas pelo so- O SR. C~R:'\ElRO pedia a palavra, o oXPOZ que fõra
bredito -decreto, e passou a contractar os dizimos encarregado pelo l\1inistrod'estiido dos negocios' do
segundo a pratica antiga. pOIS que não uevia dci- lmp.erio .de' participar"qúe se acha\'a doente, e ta~
xar em abandono esta colecta, de que tinha tauta bem que soub.era pela. parte do' telegrapho que lá
necessidade, ficando-lhe sómenle a. alternativa de tremulavào' no Pará as bandeiras nacionaes, mas
contract.11' ou de administrar; como, portÍm, Dada que não tinha recebido omCio ~lgum d·'lI~uella pro-
se lhe disse pelo thesouro a tall'espeilo l adoptou o vinda a respeito desta noticia. , . , .
primeiro methouo, por lhe parecCf l1)(I1S pl'Uficuo: Farão entãoremettitlas ~ Illesa as seguinLes do-
eis aqui sa1\'o o comportamento ua junta, subsis- darações do voLo :' . .•
tindo ao mesmo tempo a proposiçilO, do qU9 o ~o- 1.- (l1)cclllro que na sessão de 25 de Outllbro fui
v('rno nuo mandou expressamento contractar o;; di- de voto <lo quo não havia ficado prcjudieaua ó!
zimos: mandou sim suspendl'r a oxecuc:.i1O dI) dl!- emonda, que offertlci ao lU't. 13 do projL'cto dê.
creto, ficando por consequcnciil 11 junla desL'IU~n- cOllstitUI~UO pela "otação 4 quç ,entào tlO (JI'OCOUl.1ll
raeada, pal'lI procl'der sogundo as ordens anlorlO- :louru os Jurados mlli CllU811d civels.llaço da Alisem.
res, podendo arrematar ou administrar, como Cl)- !lléa. 27 do Outuoro do 1823.-0 deputado, Cu:;la
tcn~essc ser melhor. Aguiar.»

QU:lOto, porém, a ter dito, quo nüo foi súmen(e 2.- nDl'claro qUI3 Da SéSsilO do 5abbu~o 2:J do C!;lr-
n junta de ,\linas, que achou diílicil de so cxcr.utar rl!nlo voll.j que a oUlendll quo ou huvla Olrl'I'Ct:~~o
o decreto, o que se perderia com cUe gruude parll' 110 lIrLo 13 do projecto dOCOl1:itiluiçl1o cOllcl'ullla
da. renda do dizimo, mas que lambem muitas {le:l- Ill'stes termos- lodo o cidadilo brlu;ill~iro, que so
soas o reputnvão illexequivel, tOl'no 1\ Tc'pellr o nÍlo cOlitcnlar com 0:1 juizos estaliu/ccitlf}lj [lOUOl'1l
mesmo o acrrescentarei: quo de proposito S'J esco- recorrl'r no dos jurlldoll quer lõoja 11 cuu~a ciml quol'
gilárão duvidas e embaraços á cXCC\I(;iLO desle l1l!- crime, o em (lu<llqucr estuuo do liliC;lO, !I.W ohs
ereto, o qual foi um meio termo adaptado, por'l s,· Inuto 11 Oppotll~'ilo do. parto COI1l~'llrja, ~l JUz:w, tios
consen·a.r alguma parte deste imposto, qU(' s(' pre- jurados será rOi;ulad() por uma lei esp,cclnl-:- 1~<lO :'U
tendia então aholir do lodo, para so adquirir pupu- oppunhll Íl delib('rll~~;toqul'n Assembll'I1I11I\'IUJil to
laridade, sub,;tituilldo-sc-lhc outro na e~;porID~'ão mudo do So aumittirum jurados /las CllUSlIli cwm's f:
das generos muito mais gravoso, desigual o iniquo, cíveis, anles a suppunha, o nüa eSU1VQ consequen
e allucinando-sc o povo com a lisongeira idéa d,l lumento prL'judicada n dita emcnua.- F'UlICII1l:ü
suppressão do diZImo. Carncira,lJ

Assim procederão os nutores da revolução frnn- 3." (lDeclaro quo na ultima sessilo fui do \'olu qu.·
ceza, destruindo logo o imposto do dizimo, attra- não eslava prejudicada minha L'lllunda ao lll'l. 13 U"
hindo a si os votos e bençãos do povo, que bem dc- projecto de consliluição.- ['uda e Suu:a,11
pressa conheceu li impostura e os pezados males,
que lhe sobrev1erão. O Sn. MACIEL DA COSTA deu conta do lima parlcci-

I . pação de molestia do Sr. Porei,r:!. da Cunha, pl'dinJo
Resen-o-lTIP para quando se tratar do est.abe eCl- ao mesmo tempo um mez de hcoi1~a para sua con

mento da renda publica, afim de me pão dcsvia~ valescença.
agora do objecto de que se trata; enlao mostrareI
claramente e com documentos, tudo quanto se pra- a SR, PRF.slDE~TE:- H.n'cndo um Sr. I1cpulauo
ticou e machinou em 1821, a respeito da l'enda dos pedido licença por tres mezes, de~idio a Assem!Jl~a
dizimos. - que o negocio fosse a uma comID.1ssfIo para :le vêr

O SR. SQUZA E ~IELLO requereu que se fizesse se devia ser-lhe concedidn; portanlo ptlrgunto S'~
esta providencia extensiva a todas as provindas, lambem vai esle requerimento á cOl1lmls~ào,

Em consequencia deste requerimento e de ter A'assembléa ficanuo inteirada quanto ámolestia,
dado a hora, declarou-se adiada a discussão. dccidlO que se 'Concedesso a licença.

O SR. PRESIDEXTE assignou para a ordem do dia: O mesmo, Sr. secretario leu os seguiDtes oíllcios
1.0 A continuacão da 3~ discussão do projeclo da dos ministros d'estado dos .negociosdaJu~tiça e
creacão de uni"versidades; 2,0 .A. 2" dis('us~ão do Marinha: '
projécto sobre isenção de direitos nos .productos« Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o linperador
das fabricas do f~rro e outros metaes e mmeraes. me ordena remetta a V. Ex. o.in.c1usooIDeiuere-'

Levantou-se a sessào depois das 2 horas da tarde. presentaçãoda camara da vmá.,de ~arbc,cen;!. 5061',c.
,Miguel Calmon du Pin e Almeida" secrelario. Ia D.ecessidade(je se creat n:aqnena.. :r.~o.~~úr., ~e,

Juiz de F9ra, .para que sendo'. prese~teAA~~eUl"!l1.4.:l.
'- . Geral,CoIÍstitainte e Lç~s~~~Y~Ao,J.~le'9-~~'~p~:
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ella resolver o que fôr mais cnnvemenLe. Deus estudos menores. para p<:lder tirar fructo dos es
~e a V. Ex.·Palacio do Rio de Janeiro, em 24 ~das das universidadl'S. Mostrei que não tinhamos
Ge Outubro de 1823.-CaetaftO Pinto de MiraruJ.a amda nem o methodo da instruccio publica.. cujo
Montenegro.-Sr.JoãoSeveriannoMacieldaCostaJl plano esta.a ~mmendado á reSpeeti.a commis
....... Foi remet.tido á commissão de estatistica. são. que o devia apresentar quanto antes; mas

.:mm. e Exzn. Sr•....: Pelo navio Feliz renturo, tambem não.se ~%arão eslas ~ões, e o projecto
preza portugueta. chegadado Maranhã{} a este porto· passou na pnmeu:a e segunda di..~us..."ào. Protestei
em 25 do corrente COm 64-dias de viagem. parti- corntudo que não era da minha intencão oppôr-me
cipa o 10 almirante eommandanl.e da e59,Uadra, te- á instrucção publica, e cuido que a Assemhlea. estã
rem prestado os habitantes da villa de Santo An- muito bein certa da minha proposição. Xes...'"es d~
tomo d'Alcantara o juramento de fidelidade, e obe- bates tenho {"isto que os Srs. deputados ,""anão por
diencia a Sua. Magestade Imperial, e constituciQ- opiniões differentes; uns par:l que façamos uma.
nal-,e que- a exemplo do Maranhão, todas as outras uah-ersidade. outros duas. e outros tres, e final
villas da provincia váQ procedendo da mesmafórrna. mente até para hav.er uma em cada. pronncia.que a
Participa mais, quo \l:S tropas luzitanas sahirão no ~diss(', designanào fundos paraelIa ; e eu tambem
dia 20 de Agosto em dous navios para Lisboa, e que Já àeclarei qUE.' não approvava Os locaes designados
aquelle tempo alli reinilva 4 mais perfeita tranqui- no projecto para assentos das universidades.
lidade. Por outra preza (o navio portuguez Borges Eu disse quando falIei svbre a materia, que se
Cof'1leiro) posteriormente ehegadll da mesma pro- acaso a Assembléa entendia que não podia ser S~
vinda bonUlm·28 com 53 dias de vingem1 annuncill não uma universidade. então votaria que se !un
o mencionado 10 1l1mir'llntc 11 gostosa notIcia, do no dllsse Da Bllhia ~jas r"l:wes que expuz neste con
dill 11 do referido mez do Agosto, ter-se verifiClldo sresso; mas a Julgar-se que devião ser duas, cu
a união da r>rovincia do ParA ao Imperio do Brasil, assentaria a. outra. em MinllS.(;eraes; dividindo
por unanimidnde de volus, monos o do governador deste modo 11 cu:it<! em partos iguaes. e igualmente
das armas; reíerindo-se li eslo respeito 11 parto qnc o interior do lmpt;rioo Não digo que srjll isto ma
roecbêra do eommand:tn1e de um bergllntim do tbomatiCllmente feilo, mas ao menos apprenma-5e o
~orra. que pnrn QUi mandlÍra, com o fim do L1u~i- mai!! possivel IÍ eXllclidáo, porquo 11 &!lia é o cen
liftr os estorços dos hnbitant.es daquollll subjugada tro da costa, o Ó innagavcl quo Minas-Gemos é o
provincla. O 9Ue de ordem de Sua Magelit4de lmpe- celltro do inlt'rior.
rial commUnlCO 11 V. Ex. para levar ao conhoci- Por conscquencia, qUl'rin cu, por assim dizer, Sll
mento da Assembléa Gorai Coftsütuinte e Legisla.- ÜSfllZl'r li costa. o satisfazer ao mterior, quo l.D.nlu
tiva do Imporio. Deus guardo a V. Ex. P:ço, 21 do chama a allenr!oda Assombléa, plllllSSUllS riquezas.
Outubro de 1823.- Lui: da Cunho. Mot'eira.- Sr. agricultura, ('te.; c ~sta minha proposiçãO não íoi
Jo~ Severillnno Maciel da Cos1a.lI- Foi recebida 11 inteiramente dC~lIpprllVAdA pelll ÁS$emblt!a; mil:!
notieillcom muito especial agrado. como tambem náo a apresentei por escnpco, não se

Annunciou-se gue estava Aporta <la saIA o Sr. conheceu se st'ria, ou nào apoiada. Dirijo portanto
M'lnool Pacheco Pimentel, deputlldo pela provincia agora á con~lIderação da Assembléa eSln minha pra
do CearA; e sendo introduzido na. fórma do estylo. posicào, e direi sobro ena o quo julgar preciso para
pl'l!stou juramento, e tomou lugar na Assemblén. . que D. Assembléa possa enlrar no funllo dos pnnci-

Passou·se li. ardem do dia, que era em l° lugar a 3' pios em que estabeleço.
discussão do projecto sobre a ereaçiiC) de univcrsi- Não ha povos, Sr. Presidente, quo mereç.ào tnnto
dade!r, adiado com as respectivas emendas na 5e5- o cuidado da AssQmbléa a respeito de instrucçâo
sãó de 18 do corrente. publica, como os do interior: a razão é evidente;

O Sn. GomoE:- Tendo reflcetido sobre as ulti- os da costa têm mais meios e facilidades do a adqui
~tIS emondas que ofl'ereci, peÇo licença para ,as 1'0' rir e desenvolver; e ao mesmo tempo as fontes da
tirar afim d~ no~amente as apresentar redUZIdas a nossa grandeza, e "erdadeira prcsperidade do Bra
rÓrma de projecto. si! existem no inter-ior, pais. como todas sabem, as

O SR. Pl\.i.SlilENTE:-Eucroio que já não p6de utilidades que nos vêm da costa são ephemeras.
rctira-.las s~gundo o que ordena o regimento. Se DÓS d~cretamos Só para OS povos da costa, e

O SI' . GmuoE ::- Eu torno a apresenta-las; como nào ólhamos para os do interior,. têm escos i€?da
o seu cbjecto é um plano para contribuiç~es .a ia- a razão de dizer que a Assemblea olha com m
vor destes estabeIeeunentos. quero reduzU' Isto a ditrerença para a sua instrucção publica s:t'm
molhor ordem. attender ás difficuldades que têm pa~a se aprovelta-

Consultndaa Assembléa, decidi0-5e que podia rem dos esludos em outras provmc.las. porque na
retira-las. verdade no interior, não h.a tantas corresponden-

. Q d cias, como na costa, e por ISSO menos vantagens e
O SR. .Mo;çrESU~fA.: - Sro. pt:Csidente: !lan o facilidades. .

este l'rojecto entrou pela prlmel~a Vez em discus- Sendo isto assim, e. se nós devemo~ att~nder
são eu lIutei algumas faltas que tinha, e até obser- muito á instrucçã~' pubhta dos, p~vos do lntenor.,é
vei'que tah'ez hoje não eslivessemos em e.slado do de toda a evidenCIa que têm dIreIto a ter uma UDl
poder decretar para0 Brasil estes ~stabeleclmcntos. versidade. E em. que lugar ~eve ser'! Onde houver
Notei que o prlli~cto não preencha os flus, por~ue majspopula~o, e fique maIS ao alcance das outras
não marcava nÍlm os fundos, nem outns CO~dlC- pr~inciaso . .
cões necessarias para se poder formar.assas UDrver- "1:" nI\'s eRetamente·em Minas-G.eraes, e pór ~er
sidades: 'corno ordenadas.: numero--de~estres ete. ~ t'- h d t d stas
T......I-.;:~ esta 01);-..50 foi muito combatida por aI· a pro-viilciaque compre e~ e em SI o as e ~U'-

VU<lYl ,r--r- _ cumstancias: l0, ~ a .n;'al5 .popu!om.do Impeno:
guns Srs.d~pmados, e finalmeDto nao. merec~u 20 ó a mais polida do lDtenor: 3°, e a que es!á
cOllsidGra~o.· Ew segundo' lagar mostrEll, ,que!U0 coITocada mlllS no me}o de~da.s as outras, e que
eS\iao:ainos ainda em estado de decretar unlverslda- póde por isso com maIS facihdade corresponder-:se
_ flOI'qUeera precis(j â Dação preparar-se comos, 40
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~!Ia~Go!U, Piauhy! etc: Porbnto etement~ qne algm:ts senhotes~~o no Rio de
~ olUU. o 3.~to ~ ~ Untt"em&de. pua Janeiro. tem a.ums ~~~
que $i) ealtiTe!lllà.as selene:aS que .del"em fazer a fra.D~ inglez. rommert:io> a. estbla~~
gra~deza.do lmpen<t do Brazil. rurgiC3~ etc.. _ _
~~ de estabd.ecer mais de du~ Que hltol~ pua qne reunindo lodos estes estu-

UDl~ades; en~() .n5~ ~:tria~3. proTincia d:t. dos~\:I.~ emutM. ~, C2S3, e ~QtaQdo
&hia,.~se disttibwrt3.o do Norte "-o Sul com :Se o m~preelSOp.ttaensmarasSClendasmUo~
a posslm 19Ualdade ~ mas "-qui tem-..~ dito, que se esb.belcça M proTincia <b. Bahia. uma l:niTerSi
não se pódem esbhelecel" m:l.is do que- du,,-s, e que d3.de! n" aind3 outra. nzi,,) de pe:o eé que esa
~ det'eDl estabelecer nos l~<?3res. dunde maior uti- nroTincia. sempre pugnou. por ter~ estabeleci
lidada resulte, sem dar otCasião a. que se descon- mento littaario. e mesmod~ do despotismo
tentem os PO\'"OS do ~ul,. ~ort(', e ~nterior. • f~. um~ subsc.':ipção, pedindo ~ se n:e~uam
, Fundado.n~ pnnClpios. e ~3.0 TeD~O qut! b:lJ& Unl\"e.rs:dade. e eu estou convenCloo. e pos:ro a~

outra pl'?TulCl.a que m~.a malS-attent.1.o. do que llUlr. que se acaso se abrir uma subScri5~o na
3. da Rihl3.. opmo para 'que alli ~ funde uma das &.hia p..'lt'3. este fim) os b3hianos não se liElUtanõ li
duas. - cem contos de reis, mots ettedtrnô muito. Portanto

Quand:> da_outra n~% indiqu~i 3. Bahia, alguns se- S(' é uma d'l~ proriucias Cl.'\is cul~ se tem os seus
nbol"eS dtsserao que faUua assim por ser babiano, PO\"OS mostrndo llmor e desejo das letras: se em
~asnão ê assim; ~u nào tenho.cspuitu d.t' provincia- umll ~bml., a proTinei4 da &bia é aquclla 6. qual.
lismo, porque então lambem nao OpmUli\ pela pro- por fieM' no contro das 0lSt:Ls,~i~ com m~s
vincia de Minas-Geraes; mas sendo eu deputado da facilidade os habit:mtes das outru proyincias, ó
&!lia. e ao mesmo tempo de todo o Impeno do Bra- evidtlnto. quo deve :ser Alli o llssento da ~rimoin.
sil, \M:lbem me lembrei de Minas-Geraes, pelas t:ni~l"5id3dQ do huperio, usim como jà disse,
TnDblgansque oüerecl'. qU'lndo fi: lamoom men\io deMinu~.

Entre 85 flU:Ôt>S que r4Vo~m a minha opinião, DiSSl'rito alguns Srs. deputlldO$ que & 'pfoYincill
t\ uma dl'llas II de St'f' II &hill sem duyic!4 nenhuma de S. Paulo era optima-para o os\abeleclmento de
li provinda mais culta do Jmperio. ~rmitt4~mo uma UniTtlrsidadl.'. e trouxomo ~ argumento a.
esta es:prosS;lO: e p4l'1l o mOltr:lr. nllo quero 30D~O Slllubridade do clilD4, c 4 bua&t!za dos TiTWes. Mas
lembrar, quo quando C!itiT'l! nm Uni\"orsidade do C1ucm jA provou que o clima da Bahia do é sa
Coimbm. bllViltO lá cento I) \"inlo estudanto! bra- lubro' Ilclo contrario, lodoa dizem. o mesmo 05
meiros dos quacs I{'S~ntll (' lantos crio b4hianos, estrangeiros, quo Dio ba no Impcrio clima mAis
e o que succedill. então succodeu sempre; a BAhia S4dio ao que o da~. ÜDquanlo .. bara\elll doa
foi sempre a quo levo mais elemento$ clo insU'ucçAo \"i\"t!res ti noccssario considerar que bll de GC4bu
publica, ~ I que tem mais relações com os estron- eSSA b4rlllcu, logo qU& houYer llBluencia de gente.
j;Ciros porcausa do seu grllnde comm~rcio. e é por portanto se estabelDcermos a UniTilrsidade na pro
lSIlO a mais culta do IltIpcrio. vinci4 de S. Paulo. ficaráõ os viveres alli necas-

ÀiDlln wllis, senhores, a provincio. da Bahia, ~rillm('nte mais caros.. Demais ainda aue na ver
cemo não conLente com sessenU\ o tnnlos eSludantes dllde nào blljll na Bahill' c!S& ~atw oxlraor
que tinha na Uni,"ersidAdc do CoimbrJ, linha um dinllria que em S. Paulo ti -filha da S:I;J. pobre:::l,
quasi igual numero em outras Universidndcs nem por isso ha penurill. nem pormo ba filme. Em
estrangeiras. o quo provlI quo o numoro do seus quanto a Pernambuco,já alguns SI'S. dl·put.adosdo
filhos que procura\"ão as letras, era igual lIO nu· norte disserão quo em pai: mais cstctil, o o seu.
mero do ~c tod}ls ns ~)Utras pro\"i~ciclS., Por fim. é c~imll mui ardente, não qu.~ro di~r que seja inha
a provincla mlus llnllga do ImpcrlO. fOi li que tOl'O btlavel. nem nego que li8Jno lI1l1 cslabeleelmentos
primeiro a séde do goyerno gernl do todo o B~azil, littcrario.s; ao contrarlO ~ rllC~O, qu~ de Pernambuco
foi aqneUa. em uma paia\"ra. quo merecou maiS nt- tem !abldo pessoas mwto mstruldaJI, e que mem 
tencào dos imperantes do C'nt.io. jã em rcl:u;õl's honra ao Imperio. mas se nós procuramos um
políticas. já em mercantes. Portanto, se apparecem clima temperado. parece que o achàremos an~s om .
todns ~tes titulos a favor dn Bllhin. e scalem disto Minas Geraes, e na Bahia. do que em Pernambuco.
app:lrece a utilidade gernl. é evidente, que não póde .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••
haver razão alguma,-para quo não seja o nssento da Portanto se cabalmente tenho -mostrado, que &
Universidade quo deve ter a costa. Bllhia é a que offerece mais proporções. seguc-se

_Alguns Srs. depllLaüos opinárão contra esta minha quo de"o ser preferida á Parnamouco. assim como
lembrança, e disserão que não se devia estabelecer Minas li S. Paulo. Por todas estas ra..""ôes ofiereço A
alli. porque era uma gra-nde cidade. e por isso su- minha emendll. que ti concebida nestes termos:
geita a ãivertimentos, e. muitas distracções: ora ti: EMEND~
isto ê facil de combater. Eu não disse. escolhendo '-
para uma Universidade a proVinCill da Bahia, que se « Proponho que li. ter o Brazil só duas Universi-
fundasse na cidade, pode ser em algum:l das vmas dades sejão est:ts uma na provindn da Bahia na
do reconcavo. e achão-se duas, que comprehendem .illa do S. Francisco. Sergipe do t.:onde, ou na viUa
em si tudo o que é necessário para este estabeleci- da Cacboeira. onde melhor pareça convir por
mento. A primeira é a viUa da Cachoeira muito informllção do governo da: proviocia; outra na pro
propria para isto,como já disse o Sr. Pereira da vincia de Minas GerllCS.-() deputado, MO'I'ltesuma.
Cunna, e além desta. ,temos a villa de S. Francisco, - Foi apoiada. .
com um -convento de franciscanos mui grande que O SR. CARVALHO E MELLO: - Sr. presidente,
tem só clous fraàes, e que pode muito bem servir desde a primeira vez que neste augusto recinto se.
pàra este estabelecimento, .e~istetambeme~ Pa- apresentou este projecto, de lei apeu.r das desvai
raguasSú. outro convento mu,l grande de .rran~lsca- ndus -opiniões dos iUustres deputados. _que fal1llrào·
not',gue é novo, e pode serVlr para a Umvel'51dade. sobre eUe-nas discltssões _que se seguirão,. sw;l.en~i
DepolS' disso,' a provincia da Bahia- tem todos os e ainda sustento que foi concebido com mui~.'
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~~.Q%G. Ao i.~~ i primeira~,~p~- F; pois sem~~ dltTidt qU't' mui iasb. e
~m.~~ ~ ~berto· ~ ~epl\.~ sabl~men:t.'~in$tit~~p~~dQ;,$Cui_
~ ti~ em TlsQ os secs illestres autores.. FOI ~rsid~('Sn3:S~~'es referidas. pot\f~ ~\) lU'
o l- saUsiuer a~de nq;entissima. ~ el'i- dade~ «It'lllto mais S>a dit'IUDdirecn e ~~tm.~
dente de se~ edern~ 3S l=es sei- os eoo~tos scieutitiOY.>-, boato;) nW:s ~ pro_
&ntiiic:&'s que Sio nec::essari.1:S para o augmeuw da tool'eriõ as fontes d~ itroS~~~N~ public:l.~~
~~ e ~--pe:rid~de do ~do, <:om ~"roSSil,) e arul\ào ~"t\ \', Cre.sci~nt\) das i~Ula'S e
a.u~ á ~çh 00 p.m e~PO~ : e \) ~~n~s, o que p...'\r ~~ seri~ minSU3.Jo SI' tl\,'\$
seguDtlQ remOOiar d~e logo OlnronTenlen~~ bllU~OS a uma ~. 'erdade é q'..le t.tt>s insti
blt& 00:s 6StU\iosjuridicos. erea.ftdo um rorso deUt'S tlli~ são de ~lllê d~ld3.Je pel3. n~ÍI!3d(t
no. ci~de de S. Paulo. Em C'On~nci~ na pti- de huerem fund\)$ ~ mai~-m~t~ ~ blta ~
~ parte 00 Pt\.lj~ se estabel~u;\ instilUiç.N mesu-es ptond\lS de C3~~es prop.."'i\)$ para mt>dt'3r
de! duas Uni'terSidades. uma ao Norte e oul.'"3.;\O I.) en~ m3.S por isto tnesmotenOO que~ mui Slbi<,)
Sul des~ Iwperio, a fúrma 00s eslatt!to..o::, e o meio o ~'jecto, p.ll' d~.reb.r~ h>tj3 ~e j.i um CUf'S\.'

de pro'fer aos rendimentos para a sua. susten~çio, i11ridico em S. Paul,) p;lta supprir '" D\.'C\.'SSid"dt' de
e· M se.gunda se estabeleceu o curso jnridico desdo h~~ homens com os ronhecimentos n\.~"Slrios

l"go na cidade de S. Paulo. p:u-a os empN.e.-us cujo d\.~'empenh;) depcndl' lk>
Pueco ã. p.~eira Ti~ c é ~:lct&nente certo, C\)nhecinlcn~.d~ juriS~d~Dci~ ~ S\'r.tl, Cdl'

~U8 os illustres :autores do projecto. C(\lando esta":' era\.:. que b3J\lQ as du~s Unln't"Sldados,. lnt.:md~~
tieleceri.o ~ Uni~rsidado em S. P3ulo ouLt:l em do ~sabcl~r otS, rend:\S, c p~ur;lndv..."'C ~03S
Olindat considemio que, sendo~ Impcrio tào h3~ ~~a o (!:l$mo das d,l)UUina.~ ~ue s: hão de
T~ c dil:a~o, dC1'erlll uma ser esta~lecida em ncUIl$ cllSt,nar, ~nr\lrmQ ali ro1culd~des q~e ~ bou
141 situaçio que fiCU$O bem ao alcance 00s ha.bi- ~~m de mS!llUlr. Pclll que tota as ~nuas.Já. por
\4d~ das proTineiu do Norte c oulrl que in- ,"arl~:l'~disse que eU!,:> dl!~tU &\Wr do thcsouro
d.ieaSS(t as mesmAS eommodidadc; lOS habl&.1.ntes pubboo. :se as que ha DaO chcgà~ dC"cm l!Stabdl....
&s do Sul. Por t'SIC$ jaslosmoti\'CS collCX\'l~o um:a CCNe porquo 3Cniio csll'~ cst4belecuucntos P.'tra bem
em S, P4ul0 o outra em OlinWl. Mui lwm o.~olhidos ~ta\ de t\l\los \)3 habll3.n\I'S dl'$lt..' lm~no todos
íOfio estcs l0C4OS d~\'om p,UI Cl!t'll ~unl."Qrrer, (! ;>e 4lgum'lS dulaÇl)el'

, • _.. houv\'l'\'m p;lrtu:ul4.~; ou publleAS p.:lra ~\~ esla-
A. Cldadc dt' S. Paulo.o mwto pl'Úl~eta ao porto belcclmontQs, dcrem UniNI' à lUas.....' ~ral d3.s

de SAntos, tem b&ra~ ""or~~, ~lU clima Slludll\"~l reDil,]:! publi~311; como llt1billIUl.'tHo dis:lc um dl'
e ~od(lndo,.0.6 mUl llb6li\oel~ll de genoros d~ p,n- put4do das Ct\r\es de .Lisboa,a ~s~i.lü du rend~
mC1l!' neeeSS1~.de" e os hl:blt4l1l~ da, p~l\"I.n~~ll da Unirenidad\' d\' (,;oimbra, pata 1"'itaNO ll~m
do sul, c do tntenor das MlDlS, p~em alh dirigir particulllrt!ll aumiob.trllçOell, quo ali'lU d\' cotUllltc4r'
os ,st!UlI jovons Whus com.commodtdlldtl, Ol'lltabo- o 1l)~tl'ln3 da l\dl\lini~traçào, prodUll'lO muitas ~zes
lectmcnto da outra em Ohnda Apresenta st'wclh.tn- dt'svillS pt'rib'Oso:!.
tes circumstaneilU, e é li situatào apropriada par3 Subro a l'scolha do lu~:lt' p3r.t a Unin'r"$idado do
alli ,-irem os estudantes das provindas do Norte. sul nau ht'~ilri sobn' ~. l'aulo, nem tive duvida em
Com muita justiça, e utilidado se estl!bt'h>el'U a sUbst"rt)\,llr. U"!ütei Pi)~/ll sobt'\· 1\ do nortl',
croaçlío de dUAS Univorsidades, porque om \amallha pnr\'condo-nll' nào Sl'r adopll\\'clll t:'id3dl' do Olind:\
cltens.io de temtorio\ quo lemos a íortuna de POS- por SN' pouco ab3stt'Cida dl' "in'fCs, I! por tanto
sair, crI! impraticavcJ que podmo bastar s.ó ~ma, caro!!. Mll!lll~Ol'3 t'li,tou P.GNUlldido (~ut' ~Iilo b4 outro
como 3contece com Portugal, quo, tendo t.ào \Imitada lugar p~[ori'-d. }-:"ti1 l'ltuaJõ1 em ~ ~r~OS ao norte.
extensAo a unica de Coimbra, ondeíoruos beber os e por C\)nsoguinco mIm p!"oxim:l;lS cidades que se
principios que desen\"Olvcmos depois, era e é bns- nos unirao llf,'Ora, (' l1!'wmos Sl'blpre escolher o lJ.Uo
Wlte JIaM. OS habitantes de todo aqueUe Il.CnnlUldo ft\r de utilidade mais gt1r3l parõ1 todo o lmpeno.
reino. Porventura. se considerarmos a c:r.tcnsào do Esta razão subl'f'pllj:l tod.:1s as Ul.:li~ o qu:mto Aque
Cl>mprimento e largura deste Imporio dir-se-h3 que tem resolldo souro o e:.l\abl'\ecC'r-sl' em Mim\s Go
são poucas as mesmas duas que se pretendem es- raes ou em outras pro,oincins c.l·ntr.ll's, se nào tcm~~
tabelecer. rend3s p.:lrll dUlls, se com dlllh'uldl1ue SI' l1chl1r.to
, E' is~overdade consider:lda a questão nes~ ponto mest~s pnr~ anns; COIOO q~~t'~mos cstn~ll'cor tt'e.s

de vista, mas lembrando-nos da íalta. do p<\\'oação, a m3lS'? Dl'lxemos, como Ja dl~~, 11.0 tel,l1po., e. dOI
qu~ ainda temos e que nos faltarã'PQr muito tempo xcmos. de bom Brado a C3dl\ pronncll\ o ~nstl~ull-as
ó~ poucos meios nara li. sustentasão de estabele~ se uverem ~Cl0S c mestres, e li. et'pl'flt'nrl~ con
cimentos tão dispenmosos c sobre tudo da fnlln de vencerá nos lllustrcs dl'pUl3dos, que t~m. pUF;rtlldo
mestres devemos por o~ contentarm~nos com as por tal1S instituições que, os, justos desejOS de be
d . ~ixando ao tempo 13 ás futuras circumstan- m~ficiar c~da um n provtnl'la em que naSI'eu, nAo
~s,~ 'crea~m-se ~mllSmais, supprindo entre- podem veriflc'lr-se pelas faltas re.contõ1das. .
tanto os coUe'gios SClentilleos que com t? nndar ,do . Quant~ a 2& pnrle ~o esta.bcll'Clmento ~~ 1'1I~ JU
tem o se erguel'âõ em diversas provinclas. A dls- rldlco, tao Q()ce-.ssarlO para tC'rmos ad'\"ooadns, IM
tlnJão de ser uma· estabelecida ao Norte e uutr3 gistrados, e ato homens de estado, porqul' nc1ttl!s
ao Sul é assa:accommodada á geogr~})hia do nosso sr.iencills devem entrar ta!Dbom, nl~~ dos COn~el'l
territorio, e muito mais agora que ~lVeroOS 11 '\"en- mentos de logisl.a~o Universal, ,dlfmto pllbhcoe
tara de ver o lmnetio con50Udado~ tornando ao das ~les, lt~a,rlhmo~ commerclal. os estudos de
. . seio as· ronncillsmais remotas do Nor~, economIa poht.i.ca, dtserepo sómenle ,q'lan~o a?

nO:Oestayào· dJ rradas por força. dos tramas dos local. Não posso eonY~ncer-me do :quo seJ3 ~nals l~tlI
:::arehistas Ti~ 11 ficar por extremas e raias as semelhante estabeleCimento na Cluade ,de~.. PnUI?!
dnas nà~s balizas nllturaesdo Prata e Amazonas, do que nesta .cõrte, antes ao ~ontrlu:lO U1ed~arao
e~"-e. qu.e as pô: II Dllturezn para servir..nos aUes muito m:lIs lt sombra e debaIxo da mspec~.aod.o

qol:~:t--· governo' corlar-se-hào por cUcos nbusos, e remedl-de UUI& ee rala. '
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ar-se...hão as faltas, que nduralmenl.c sob~'Vêm:nQlos bahi3nOS têm mais meios podem ir sem casto.
principio de qualquer es'-1belecimento. . apreltder em outra parte. .'.-

, Demais dist~ DÓS l~mos já ..qui ~lwios das fa- Paree.e-me_singular, que depois de terem havido,
cwd~es de.pbl'-?sO~ e malhema.llca, o um~ aca- dU<l3 discl!ssões, se aeresentem agora -estas idéas ;.
denua .me~l~muw.ea, e.1heolOgll.DO::'i c:onventos s~ se desta· fórma o illuslre deputado quer conci.. ·
c' semlOanos, e falta0-nos só os Jurldicos para llal'o'SC.: .- Emfim, t'u votarei
formar o todo de um~ Universidade, aqui~m~~ sempre que hajàa du~s unh-ersidades, uma em
nuro~ de est.range~, e ha ~or tanto m'.l18 faclb· S. Paulo.. e outra nacCldad~de Olinda. A.penas se
dada.ne ap~nder as lingoas VivaS: ba malor abun- poderâ dizer desta~ que os Vlveres nã.o são ~rnto~ i
danCla ~e lIvros, maior etru~o c expansã~~,luz~s e porem os e<lstumes são purost ea. simplicidade de'
conhecunentos çeraes e prat.lcos, maíore:tnbsaçao, seus moradores: é grande; aemais como ~o
melhor uso de linguagem sem. os vicios.proTinciaes. ol1\'ido cada um louvar a. sua. patria, tambem digo.
Q. q~e tud,o vem _8. superar os JDconvementes da ca- em abono del~a•. que a assembléa não se deve es-o:
reslia e dlstracçao das côrtcs. quecer dOS.Servl~prestados pelos pernambucanos,

Accresce que poderá semr esta instituiçAo como quando forão ~udar aos bahianos, para livraI-os
de arranjamento para se p<lder lrnsladar depois para do ~u~ ,~os IUZlta~os, e expulsal.os do seu lerri
oul.r3. ,qualquer parte. S~~ que os ~~udos 3qui esta- tono. \Nao se OUVIO o re~to.)
b'elecidoe para os nultlares naO tem medrado O SR. A~DllADA. MACIlAOO: - Sr. presidente:
q~.llrnto_êra de ~pcrar, mas II c~usa não é Q distrac- Mui louvaval é.o amor da plltria em geral, ti porém
çao. sao por certo outras. Nuo se d~rlío os postos natural que cada um de nós pendA' mllie para o lu·, .
s~a 9ueIn; os merecesse por scicneia : tl.\m sido pro- gar que a 'io nascer. A:lsim estou cu, que me não
nrovidos Igualmente com estudos e sem elles. So- veio lSento desta fraqueu; amando tOdo o Bruil
brecarreg~u-se o.curso, eom d~~asiados ~outrinDs, em gerAl, com tudo Amo ,mais ~ provinciA do
por mnnelrll que e precIso hn blhdade mDJS que vul- S. Paulo, o' nena amo maIS l\ VlUa. do Santos, t)

g:tr pam poder qualquer estudante dar conta de nessa ainda lal\'~ a pcq~~isa om que naSci mo
todas as aulas, e sobro tudo tem havido Cllltn de sei~ mais agrlldllvt>1. .
cuidado na direccào dos mesmo estudos. Não sou ctlntra isto; fMB quero que 80 prefira
, F:u. quizcra que quando se estabelecesse eslo curso sempre a utilidade gcrlll. 'f:u Ulmbem pod~ri. lem
Jurldlco, se crt'asse logo 11m dircclor habU o capaz, bror, quo os hospanhocs forFto pelos .plIuh.t~s lao
que com cuidado insp'cccionllsse nlio só este, mas çados além. do Pra ta. o quo omllm o DrllZl1 Oeou
tõdos os m:lis ratnos JlÍ estabelecidos, Eis-aqui Sr. conservado no domilliQ portuguc~ pelo. edo~ol
ptesidonte. as razões porque sustentei sempre, c dos paulistas: IDds isto nco vem parA o caiO i 11
ainda l1gt?r(\ sustento que esto projecto deve pn5silr. assembléa 6 brazileira, o os intoresso. do Bruil
e Tir finillmentc n ter a sllncçãodc lei. todo slio o quo mo guia no golpo do vilila quo vou

O Sn. CAP.NElI\O D.\ CUNHA :-Eu nào pretendia lançar sobre o proscnte objocto. .
{';lUa! mais sobre a maleria. porque julgn"'a que se E' preciso i~~ruc~o I Lodos nós o confossamos; .
tmbao esgota~o todas as r.uões neecssarias para ti portanto sena It~ut.il gast4r ~mpo pa~ll o, d~m~me
sl1Stentar o proJecto, mas como agora apparcce uma trar. Mas ó pOS&1vul daMO Jâ esta mlor'lcçno a
opiniã( singular de- um Sr. deputado da Bahia todas lIS provindas ~ Nio; porquo não temos meío.s
apoiada por outro Sr. deputado da Bahia. que que- nem mestros; maS o <lllD é possivelllor cmquan'o
rem mudar os locaes das universidades para utili- fazer, e que p. necessidade 01180, UlÇa~S() com a
da.da, dizem ~ne~, do Im.perio, querendo que uma menor d?mora ~~s!vol.. .
~que ~m provm~la de .belra-mar, e outra no inte- O proJecto divldlo. em puas partos,a oxteQ~O 4a
rmr, d!go que}lSSIt:1 fica0 os povos de Minas-Geraell nossa COSWli.6 por' ISSO ~tab.~U uma U~!.VO:'lil.
c. Bahia, mUllo bem. e os que tiverem relações dada ao s~l, para qu~. os povo&,qae ficA0 D1iUS ~eM
com eUes, mas que esse bem não chegaa.os outros lodo possllO aproveJtaN9: delta;.- -6, outra mIne ~o
que devem ter parte em todas as felicidades e-goza- norre, pa~aqlleos povos.d~ ladQ tambem,poBSao
rem de todos os commodos, pelo milito qua tem ter umfaC11 awesso~,l1n~\'er&~dth
trabalhado na causa da indepenaencill. Um illustre deputado diz que não di"idamos
. Eu não me ,posso lembrar de tutio quantO' disse o assim; masqlWse ílludeuml\,nA ~bia.como,pon&o
lUustre pre~pm~le. sobre a nece~idade que havia cE>nlral da. cos~.· e. outra; em ~qerAescon:o
de ser a uDlverslda~e na provincia do. Bania; mas centro do l~ter~or dp Br:l?l~ Verel se UltO é prati~.
recordo-me q,lIe disse que é uma provincia de caveI, e .mals Iltil~aG Brau}. CreIO que éver9ade <?'
grande mereclmenlo, e de grando commercio; que sEld:sse,q~~ a populaçao quee.stá.nai)~ V~I ..
mas se {ossemos estabelecer as universidades, se- com mwtafaCllidade ao centro••,.. "'" ','" .,••••• ~ :
gundo o merecimento de cada provincia.,então •••••••• , ••• ~ ~.' ••••••••••~~•• ,.-r' ~,; ~ .~~:

haverião muitas que competissem com a Bahia: eu •.• .- ••• , .•• ~ , ,••, ~

não sei como o Sr, deputado se lembra0 desta O.Sr. deplltado 'b~ónLesuma. óãorésp~deu ~al,
razão 1 Ha de por ventura attender-se ao bem de segundo .me parec;e,;'aos argl1lIlentl?S.que se fizer~;
uma provinda. ou ao bem geral de todo <> Imperio? mas. eu pergunto"bl!"ierá. lá p"os~l(iadede aquG-,
Pernambuco e Parahyba estarião então nas mesmas telar estudantes ~ DIgO que n~'iporq.u.eme co~,
circumstan<?8s, tem tod.a~ as commodidades que- q~ não~ c~SJs.; e .qu.e·~ e~9 d.f: q;u.e ~ !aUou,
tem. li Bahia. 6 além, dlSSO pugnarão muito pela está damni1lea~. -EiS. POIS. a ,ex.eçUÇlt.o ~ticIllv:clr I

causa' da independencia. e mandãrão tl'opa para a O ~smo aco~ ~a. VIJ18..de S. Fr.anÇJSCO'liOf,
Bahia. afi~ de -ajudar seus irmãos alanÇ/rt' fóra queha-ial~de'tOOPs:Os MrJDJ-OS:~~s(~~te.s;.
della os hwtanos. . •.. bem que nao,seacha~()mesm~ca&Q~ ~';~"'1"11;

Se a ~ahi~ é rica, longe de ser isso ra:ão:para. .Além, 'disto,ê Sr'.. presiden1e;; :n:iOdi5- '-â' baratacab
ter a uDlversldade, é antes para dever eo1ioCU'"5à' que tem S• .p&~lo'; nem.o!qae(~ine·oSr. ~dor
em outro lugar, em que se favoreça a pobreza'; -se serve de regra, porque de augmentaftole;ulIl'6Oeáde:"
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a população do paiz não se segue que cresção os
preços dos generoso

Sr. presidente: a barateza dos generos em
S. Paulo, depende do local: os ramos da cordi
lbeira de que e cercado, fazem com que havendo
muitos productos nào possão ir ã costa, senào com
muita dtmculdade, e por isso se accumlllão no paiz
e se dão em consequenciü por baixo preço. Hoje
S. Paulo ti mais caro do que foi anles da vinda. do
Rei paro. o Brllzil, porque o Rio de Jnneiro tirou
de lá .m~s gen:eros de primeira necessidade, e por
que Vlerao maiS, os preços augmcnwão; 'e tam
bem porque a provincia tem crescido em riqueza.

Quanto ao clima, não tem comparação; é um
clima onde as faculdades do homem se desenvolvem
em toda. a plenitude. Eu não sou grande climntisLa ;
mas não {losso negar que o clima influe tanto ou
quanto na lntelligencill do homem. Para jl\lgarmos
delle, não se olha· para li latitudo; olha-se para as
ciN:um/;tandlls do local. Pernambuco é o vergel do
Brazil, quem o vir, hll. de ficar doudo por eUe. A
Bahia tambom nüo tem máo clima, mui~o especial
mente li. cidado alta.; mas em nada iguala li.
Olinda•..•.•.•..••..•..•..••.•••.•.••..•..•...

pois como ,ha de querer apresentar-se na assemblea~
e ser legislador, sem saber o que se legisla nem
como se legisla' Sem duvida todos os prop~ieta
~io~, e home~s ricos, hão de tomar suas l.mturas de
Jurlsprudencla.

'N~o app~"oYO por:ém que esse coUegio se institua
aqtU, debau:o da mspecç.ão do governo' as razões
lJ.ue se derão para isso não ~e coo\·ence:n.Sr. pre
sldent~, conc~ntrar n~ capital do_Imperlo a in
struc.çao. publica, é perIgoso. (Apoiado, apoiado).

Pflmelram~nte, para que é lembrar ás pro"ülclas
que não sào senão app~nd~ces, que senem par;
engordara Côrte? Aspronnclas olhão para a marcha
do governo, e lambem para a assembréa. com olhos
suspeitos; o governo que não é amadil nào ede
dura; e se nós nào o formos, então adeus assem
bléa, e ainda mais depressa adeus governo.

Por ~onselJ.uencia, é necessario transmittir e~ta
idéa ás provmcias que nós as amamos tanta co~o
a capital, e que se fizermos certos estabeleci:nentos
é parn espalhar as luzes igualmente por todas. Tam
bem se disse que o governo faria muitos bens a este
estabelecimento; mas eu digo quo não ha legislaçào
não ha jurisprudeucia que preciso ser inspectad~
pelo governo. .

..~~~~~~~~d~' p'o'i~' "ciu'~ p~~' ~;~ ;;ãd p~;d'e"n;~~ .~~ . Nadn. de ins~.ecc~o de governo em conhecimentos
mais que duas. concordo em que os lugnres 8iio os hlter,arlos; seJl10 1~vros como o ar ~ue se respira; c
mais bem escolhidos. Com isto não quero dizer que por ISSO nào admltlo esta proposição; acho anles
se nÍlo fação mais pnrn o futuro; ou já disse que a nisso um grande perigo. Além disso eu sei como llll
instrucçllo publicn ó um dos objectos de maior cui- cousns pegão ; uma vez que os Srs. professores 50
dado nos govornos livres; e por isso IIp'3Sar de en- acostumem á côrte l daqui não saiem por nenhum
t~ontrarmos muitos obst.nculos é preciso promovel-a modo; embora li. lei diga que saião depois de 3 ou
quanto fM possivo!. Os dospotns conhecem tão bem 4 annos elles hão de procurar Laes meios quo
esta verdado quo alguns obstão ao seu progresso nunca sahiráõ ; nilo seria a primeim '!e: quo ficasse
roduzindo a simplesmente {nustosos os estabeleci- uma lei sem vigor; e Linhamos universidades in
mentol' IiLtcrllrios. ~minc; portanto; não nos devemos oxpOr a esto

Ali ~rovincia!l quo puderem, fundem-as daqui li. flSCO.
G ou 6 annos, que então lhes será mais facil; pois Conheco que,será mais fac.il ter aqui profes~ores,
nilo ha só falta de fundos, hll ílllLa do mestres; nós porque na mwtas commodldad(lS que conndão;
nào quoremos aprosontar mestres da estOfa de que mas parece-me que nós não queremos que os pro
tJriio algltns dos do Coimbra, que uada sabião, e fessores recebão ordenados do outros empregos, o
nada podido ensinar. Emquanto aos fundos, eu já quo não lhes daremos 400 ou 500$000 réis, porquo
disso do outro voz, que {, necessario designal-os; então não teremos professores; masque daremos
do contrnrio 80 decretamos om papel é o mesmo que taes ordenados que com enes possão snbsistir ho
nada. (Apoiado.) nestamente. (Apoiado). Portanto esta mesma razão

Em S. Pnulo se pll~n uma. contribuição pata o não tem peso .••...........•.•...........•...•
subsidio litterllrio, cujo objecto era fazer sUPllri- Demais esta capital vai-se fazendo como Lisboa ;
menta 110S que fossem para os estudos philosophlcos tudo se amontôa para aqui; (, não sei se nào se
da Coimbra; into é justo que seja. a.gora a.pp1icado diminuirá para o futuro tanta força desnecessaria
pnra o estabelecimento da universidade. Além disto que ha na eórte. Emquanto aos estatutos, éon
banindo. fazendas dos jesuitas. que podem servir corda que sejão os· da .universidade de Coimbra,
mui bem. (Apoiado.) Tambem a subscripção que .por emquanto; assim como tambem voto que não
n'outro .tempo em S. Paulo,.................... se crie um reitor, p0.rque um dos professores p6de
julgo que .nilObnvará· duvida em applical-a para exercer o lugar de reItor, c~oupa-se este ordenado
asto estabelecimento. Eu não digo istocomo ordem; que não ha de ser Jlequeno. Evitemos em tudo des
pOl"que não ha direito nenhum de ir buscar dinheiro pezas desnecessanas. São estas as minhas idêas
-na bolsa alheia; se o quizeremíazer que o fação, sobre O projecto, que venho a approvar ·com poucas
ha de se lhe acceitar com boa vontade. . moditlc8cões.'

Devo porém advertir que por emquanto sou de:OSá:·T&IXElI\A GOUV:ÊA: - Sr. presidente: Se
VolO· de se ~tabelecerem sómente·collegios juridi- eu. não. e~tivesse convencido da justiça da ('ausa. que

.éos,:porquo as universidades pedem· mais mestres·. me proponho defender, certamente não appareceria
Emquanto< ao' curso "philosophico, nã~ me parece á combater opiniões de oradores, que tanto respeito

-tiÍo precíso; nãó:'vamos ao superfiuo, emquanto por seus abiliS.ldo·s talentos, e conb.ecimentos;
-nã6' ,temoS{). 'necessario~ como é o juridico, para mas tendo eu proposto uma emenda, que me pare-
'termoirmagistradoil dignos, e ílnalmente porque llão ceude .~igorosa justi~, cumpre qu~ deClare asra-
·"sl1p~nho quticontinuo o- nosso desamor e desleixo zões cmque me fundel, . .
. pélO llyatamade:direi~o; 'creio que havemos de me- Eu Ilropuz, .Sr. preside':lte, ,que no C.:1:O ,d.e" se
lhorar neste arti~o, e creio mesmo que não ha de darem já ao Brazil duas ulUversldades uma ao norte
c'have~ um, m-azileU'o bem ~?ugado, Ci~e !1ão.queira eou~ra "ao .sul, que a .do sul devia ser em ~finas
;:àpt:eIlder~osprincipios de -du:e1topulilico UQlversal- Garaes, e Dão em S. Paulo, como estabelece o pro-
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jacto. 9~upar-Dle-hei .s6mente de defender a mi- As _pro'rincias que têm eommodidade em mandar
nha opmlao; m3.S ll4>:"a.lSSO será forçoso, -que le.ve-I alumnos para esta universidade são : Rio de Janeiro
mente .(quanto em:mm estiver) refute as opiniões S. Panlo,_Minas Geraes). Gnyaz, Matte Grosso, RiJ
contranas. A questã.o <Il!e, ao meu v~r, é de peso Grande do Sul, Santa Ultharina e Espirito Santo:
sobre o ll?cal da umversldade dI? sul e sómente' a ?ra. Para as pronncias de Goyaz e Mauo Grosso é
co~petencIa entre S. Paulo f7 Minas-geraes. S~ o mdifterente, que se estabeleça,a universidade em
p~Ject? creasse .para todo o 1I?peno. uma umca ,u!D. ou. outro local. -porque -estão quasi em iguaes
um!ersldade, en1.ao era -para m1ID. eVld.ente 9.ue distan~las! a, têm: 'quasi as mesma~ relações; e para
dena ass~ntar-se em S. Paulo, e JámaIs dan8;.a a pronncl8 do Rio de Janeiro tamb,em é indift"eren~
preferencla..a Mi.na~; .~as no caso .proposto nao porque 4?O~ervaas !Desmas relações com uma e ou
po.sso .seguIr .tal oplmao, porque creIO que envolve tra provIDcla e a dIstancia para Marianna ainda é
Injustiça mamfesta. menor. lIU.ep~ S" Paulo; e quando para favore-

Eu concordo com os Srs. deputados- que apoião o c.er esta se qneU'a lançar -e~ linha _de conta a faci
projecto, que S. Paulo reune todas as qualidades hdade de tra!1sporte, essa ditrerença é tão insignifi
proprias para aquelle estabelecimento; mas os mes- cante. que ~ao deve pezar na balança politica.
mos Srs. deputados lambem não I?odem deixar de E' pOIS eVld~nte que só é mais, vantajoso o local
concordar commigo, que li provincla de MinasGe- de S. Paulo :pa~ as provincias do Rio Crande do
raes igualmente reune todas essas qualidades, que Sul, Santa Catharma e Espírito Santo; mas sendo a
se tem !1pres~ntado. a favor de S. Paulo, e que além população de~tas tres provin~iasap~nas a quarta
disso II mais fenil ('m todos os productos dos parte da de Minas G~es, crelO que mnguem achará
reinos animal, vegetal c mineral. o que sem duvida J-!lSlO que a co~modidade de quatro ceda á de um.
lhe dã a [>referencia para os estabelecimentos litte- ~upponbamosamda que para este calculo se faz en
rarios. pGla Inaior facilidade de reunir nella os co- trar~. Paulo, /linda .Rssim,teremos um terço de po
nhecimentos praticos aos theoricos. quo de certo pulllçaO a favor de Minas_Geraes ; de,maneira que se
muiLo concorre para 11 p(lr(eiçáo e apuro das scien- regu)~rmos, como devemos" o numero dos alumnos
cias, I) artes. de que depende em grande parte que ll'aO frequentar esta uDlverdade pela população
a 'Drosperidade do Imperio. d~ cada uma das provincia:;, teremos, que quando

'Verdado é que eu considero hoje ambas aspro~ ~hDas der 20, as outras aCima numeradas apenas
"incias iguaes em meios de vivor commodamcnto; dado 14; d<? qUE' c:Iara~ente se:detluz, que estabe
mas nem por isso deixo dl~ antever. que II alterAção lecendo ~ leI II umversldllde em S.Paulo p~fere a
para a carestia é maÍll fllcill'm S. Paulo. po~uo ao- ~~mmodJdll~e do ~,,:nor. ao maior; ,o que é sem du-
,'endo ambas concorrer com os seuII cl1'ultos no ndll de manüesta lDJustlça. ,-
mercado desta cidado, o tendo os de S. Paulo flleU São estes os motivos porque offereci a emenda.
exportação. devem aUi os otIoilos encarecer mais do pela qu!Ü sempre votarei•.Algumas opiniões têm
que em Minas, quo por isso evidentemente pro. appare~ldo para que a uDlversidade'se estabeleça
mette mais longa duração nns commodidlldes do ne-' n~sla.cIdado.; e. até um illustre orador, de exf.raor
cessario para adiaria subsistencill: dlnana .crudic,çao, o tlJlenlos, avançou, que se criAsse

E' geralmente reconhecido que assim como na gesta CIdade a. cl!Sla do.thesouro publico, deixando
província de Minas Geraos é mais apurado o dia. as outras provtnClas a h~erdade de creal-as fl sua
Iecto. assim lambem na de S. Paulo é onde o ha custa, e com fundos particulares•

. menos correcto; o ninguem ousará negar. que esta ' Não posso admittira primeira, por impolitica e a
circumstancia tambem é attendivcl para a escolha segunda por manifestamente injusta. ' ,
do local, onde se devem estabelecer academias. :;e quizessemos, Sr. presidente, de proposito pro
Aí6ra estas razões aceresce a justiça manifesta, que curar um local improprio para semelhantes estabe
tem a 'provincia de Minas Garaes. lecimentos, de certo o não podiamos encontrar me·

Eu creio, que um estabeleci~ento desta.ordem lh?r•. Quem ignora, que .as gJ.:llndes cidades, e
deve ser em um. local onde seja menor o lUcom- pnnclpalmente as cOrtes mlUS fertejs em distracÇÕes,
modo para o m~or numero ~e concurrentes, pela e maiS relaxadas em costumes. são ponco aptas
hem sabida regra de <{ue o maIor sempre prefere ao para estes estabelecimentos, pela maior facilidade
menor; ora tendo eu Já demonstrado, que a provin- que têm os· mancebos de nel1as sa distrahirem e
eia de Minas Garaes não só reune as vantagens dadas corromper-se? Quem desconhece, que o clima do
á de S. Paulo, mas ainda outras mais, é consequente Rio de Janeiro demasiádamente quente é pouco
o dar-se-lhe a preferencia' não só pela maioria de' proprio para,estudos assiduos, e regUlares? Demais
vantagensgeraes, mas tambem pelo principio ácima -aIguem na que ignore as extraordinarias despezas,
posto. que demanda a assistencia nesta cidade.! De certo

A provincia de Minas Gerae~" (se <:alculamos a que não. ' . . , .
populacão, pela sua representaçao nacll>.aal) fórma ' • I:-ogo,-~r. p!esldente, gue~r estabelecer a prl
a quinta part.e do Imperio, quando 3 de S. Paulo melra !1niversldade do Brazll e~ um semelhant.e
não chega á formar nem meLade da de ':Minas Ge' l~~, e qllorer ~mb~açarpor u~aengenhosa p~
raes; e ha de a commodidade de tão grande numero liíIca 'a .comml1Dlcaçao das luzes; e querer dar maIS
de alumnos ceder a tão poucos?.De certo que não. protecçao aos 'poderosos do que aos -fracos ; ~,final
Ha de a lei attender mais ao commodo de_ 9 do que meate,Sr.presldente,qu~rerque umestabel~Clmento
ao de 2O? Creio que-não.,. ,'. d~ ordem só apro;velte. aos filhos do-Rio de ~a
_ Mas, dirão alguns, a'commodidade que resulta às n.elro.~alvez.com malS me~os,do que os das'p'ronn
outras provincias àe poderem mais facilmente.-man- ClasrlO mtenor, aos qnaes aInda ~casendomll1S com
dar para S. Paulo os seus estudan~s pela ~acilidade modo d~mandar' estes con~eClID.en:os em ,paizes
da navegação, deve prevalecer ã commodidade d~s ~trangeU'Os, onde sem dUVida !ara0 _menor. des
mineiros. Este argumento, que se representa o maIS' peza.
forLe, a meu ver, não tem a força que se lhe tem Querer, Sr. presidente, que, esta universidade se
pretendido dar. ' estabeleça no Rio de Janeiro, ã custa da fazen.da
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nacional, excluidas as outras provindas desta gra- . _O ?R. :\ROUCHE ~N: - Sr. presidente: está
~. é um privilegio muito odioso.. . ~o d!scutí!ia a matena deste projecto. que já chega
· O Rio de Janeiro, cujo local. é tão impro~ri(),como a endenCla <lUa elle de~e passar, sobre tudo na
Já se demo~strou, para estes ~stab~leclIIlentos, e parte que estabelece duas universidades e se 1 .
onde ha maIor nUJ!lero de proprle~lO~ que podem e eu me faria summamente fastidioso a est~~cae;~
concorrer com capltaes.. para a unIversIdade, é ~e assem~léa, se me propuzesse a repetir o e~se
ha de m.erecer o favor de se lhe dar es~ ~elecl- acha dito, e muilo bem dito por muitos sJUd] _
me.nto a custa do thc:-<:oUIO, e as proVlDClas do in- tadús. • epu
tenor; que sem àuviaa não podem ainda formar Comtudo pedi a palavra para dizer ai m
:fundos sullicientes. para eUe, ~ão de te~-,? á sua sobre duas·materias: a la foi a emenda ~e ;~~~
~s\a~ .uma \al lel é conhecldamente. lDJusta. é para effeito de jã ficar legislado o fundo arE a
1IJ1POht.IC~, e é. barbara ; eUa conde:nnma ~ mai/?r universidades; pois que, Sr. Dresidente, talh~r obro:
parte do lIl}pen~ c: conservar-~ na 19noran~a! pOIS sem primeiro contar com a- bolça, é cousa triste.
que l?nge ae fa~Ilita~-lho os meleS para adqUl~ ~o- LegIslar-se que as unh'ersidades serão pagllS pelo
n~ecunent.os, Ih os difficultava; olla .concorrena 10- the~.?uro publico, é ,!-ma chimcra na presente oc
dU'Ccté!-menle para all'azar a I!rosperld~de.do mesmo eaSlao, em que ell "eJo dizer-so que é preciso abrir
IrnperLO. Por t?d.~s estas razoes votarei sempre con- \ se um empr~sti~o, que eu vejo a nllt'.âo com despe
tra uma tal opmlao. 7.aS extrllordmarlAS, crcando uma marinha, c dden-

O SR. TEIXEI1U VASCONCELLOS: - Sobre o nu- dendo-se de uma guerra.
mero d,: universida~es c lugaf1~ para ~llas dcsigna- E~ aqui, Sr. presidente, Jl.Orque julguei llu<,
dos mUlto se \em dlt.o;e se fosse posslvel que cada convInha procurar os recursos tóra do Ihcsouru, Eu
proyincia ~o Imperio tivesse uma universidadr, os. tenho llpon~,dl? na minha emrntlll. Fllça-lltl 11
mltlto o estimava, porque conheço que todo o cida- 101. quo as pronnclas sustonlaráõ lliO UUllS univrrlji
dào tem direito a instruir-se com o maior commodo dades. A 2· mlltoria i· sobro 11 idéa di' IH' rrL'llr uma
possiyel, para. o .que seria preciso pelo menos uma só. u~ivers~~a~o m'sta côrtt·,. Sr. prt·t:lidl1nIt1 , ou
em cada proVlnCla; P9rêm nem sempre ~orrespQn- CUldol q~e li! tUlha dCllllPPllfl'Cldo l'lt.n opiniilU : mA ..
dem os factos aos deseJos; e neste caso sao precisos COmo 4lndll neita til' acabn do fallAr. c1il't'i algulllA
meios que niio t.emos; falta-nos o dinheiro, e faltAo- COUM mais além do qUI' e1lltó dilo,
nos pessoas que possão dignamente satisfazer as Quando se trata do 11ll{Um projl1t"tll do ~fri, t"U I)

fun~ões de mestres; por consequeneia ligando-me ponho em oxecuçiio na minha utlllgiulIÇAo : 11 tll'llliO
ás cil'cumstancias, acho que nos devemos content.ar exame ó que eu lho dc~ubro ali inrullVl'nil11l11111 quI'
com o estabelecimento de uma s6 universidade. se podem encontrar. 411 dimculdadt'I, UI! cltlh:1ratul!;
. Em outro tempo, quando o Brazil fazia parte do então é que eu julgo se 8 lei é bOll, ou (\ tnlÍ. purqul'
reino de ~rtugal, de todas as provincias as mais muit.as yezes parecendo muita bo~ na t.h~Qri\:1l 11\'\

remotas apparecião alumnos na universidade de na pratica 50 descobrem os 1I0UlI dll(('itOli, Ora, Ilobre.
Coimbra; ebem que se fizessem despezas extraordi- o projecto de uma univenidlldo no Uia tl'm·.o dito
narias, e sofi'ressem o:tuitos incoromodos, assim os embaraços quo 50 de\'em encontrar pllrll (IUO cUa
mesmo n6s lá iamos buscar as Laes, ou quaes luzes possa fazer progresso: mas üadll digsu tOlll bllsladu
que hoje apparecem. par~ que alguus Srs. deputadog dJiu'm do julgar

Haja pois no estado em que nos achamos uma s6 mUlto conveniente com preferoncill u outro qual
universidade. Isto não é dizer que não se criem quer. local,
mais, quando ascircumstancias o permit.tirem, Eu n~ preciso agora para demonstraI' I1l~ um
quando a nação puder com ás despezas, pois as das g?lpe_os Inconvenientes, D6m cansar a minha ima
universidades devem sabir da renda publica..... •. gm~çao, nem cansar a llsscmbléa: nada convence
• •....................... Mas qual é o lugar em maIS ?O que o exemplo, e oxomplo exístt!nte.
que se deverá estabelecer essa universidade? Eu Peço licença para ler um papel, quo não ú apocri
seguirei a opinião dos nobres deputados, que indi- pho, pelo qual se vê o progresso qllo aqui torn tido
cárão para assent-e da11a a provincia de Minas Geraes, a aC!ldemia militar, que aliás fllZ no estado umA

Sou deste 'Voto porque esta provincia nãos6 é consld~rave~ despeza.. .
a mais populosa de todas, mas muito abundante de Eu nao iUI quem o e'bere'Ve~: foi..me oado.por um
todas as producções da naturesa, e em ponto grande; .dos mestres daquel1a academia; e quem dUVIdar dos
'0 seu clima é opt.imo ;emfim tem todas as coíiuno- fa~tos, consulte os assentos das matriculas, e des
<lidades que se podem ófferecer ao homem, pará-um llUP.ta-o. (O orador leu um paI!el eIll que se indicava
tal estabeleciment.o. Além dist.o· é. tambem, esta em cada um dos annos desde 1815. até 1823, quan
pro,:incia a .mais- central; por quanto é~ite da tos estud.ame.s se matricul~ão no 10 an!10, e quan
Bahia, do Espirito Santo, do Rio de JaneIro e de tos .no 70

, donde_se conhe~la que matrIculando-se
S. Paulo, e está por isso em llonto de contacto com InUltos no lo anno, chegavao ao 70

, um, dous, tres,
todas elias. . ' .ea}gumas vezes. nenhum. Acabada a leitura do

;.Podem, dizer-se que ficão mui distantes Pará e pa.{lel, que mandoll á mesa, continuou com o se-
Maranhão,- com inéommodos excessivos de viagens; gUll~te.) . . "
mas, além de que é um dever conformarmo-nos com Eis aquI osresul~dos des.ta academIa na ~pltal
as circumstancia? pode ainda· diminuir-se o mal do l~peno, on~e es~ a J!lalor força ~o exercIto, e
tomando o expediente~...................... •..•• 8crifi;Dll.I:0r povoaçao. EIS a~ os fructos tirados do sa
· •.•.....• ~ ...•~ ..••• : •.•...••'. •.•. • • •. • . • . • • •• CIO que o estado tem feito com soas rendas. Taes

.Agora quanoo' ao: lugar que em Minas se deve .pre-. estudos, Sr. presidente, são estudos suppostos: se
ferir, eu votaria; que fosse a. cidade de. Marianna; ~ereJIlos uJ!Íversidad~s suppostas façamo-las no

.já, temos alli um seminario com proporções para o Rio de Janerro. o pelor é que a despeza não serã
.estabelecimento,.. '.' •. __ • • • • • . • . • • • • • • • • • . • • • . • . supposta. Parece que não devo dizermais..
e não são elementos para desprezar.••••••..••.• - O Sa. SILvAo LIsBOA.: - Sr. presidente : levanto-
(O resto não se ouvia.) . - me pela segunda vez na terceira leitura do projecto
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sob:r:e a creação das universidades; para fazer. o ul- Nosquatro mezes. do verã~ se podem fazer os
timo esforço de persuadir a necessidade de se esta-a~tosdos exames do anno lectivo e darem-se as fe
belecer já.,uma nesta capital do Imperio. por .ser a nas. Q.resto do tempo é. temperado.
mais factive1, nas actuaes cireumstancias. achando~ .NãoJarei jálnais a satyra á este paiz. para os es
se. d.e facto.já creadas as aulas principaes, só fal';' tudos.arduos e lilUito mais para os estudos amenos,
tando· o CllrsO juridico que, o::thesouro póde pag~, taes como'\) da historia' natural. '
.sem consideravelrletrimento.- Bem noto a.tendencIa - Namemoria reCentemente lida na aeademia das
dos Srs. deputados em favor do parecer da commis- sciencias deP,ariz~'de Mr. S: Hilaire; e tiue ha pou
são, .que designa S.. Paulo e Olinda para os locaes co me fez favor. de communica:;:- c Sr. Camara. se
do esta~I~cimento; e outro.s têm dito' cOlls.as !>elIas 'diz,que .:d~ ~odaS as proyincias que esse sab~o na
e plaUslvelS, parapreferenclade suas prOVlD.Clas.. turalistaVI8Jou no Bra:;:lI, para fazer collecçoes de
. Eu. tambem sinto pendôr â. patria, a!1tíga m~t....o- bo~nica;o a p~vinci~ do Rio de J~neiro era a mais

pole .do B;-azil, que, ~em dUVIda,' d~pOlS do RI.O de fertlle de. mm.,vanadas producçoe~ ve~etaes,. de
J'anell'o, e a que IIllUS se lhe aproxIma em melOS e sorte que se podia nena fazex: a ~als nca FlóTa.
recursos, além das vantagens locaes. Nova razão para ~e fazer a umversldade na côrte.

Porém, ainda que louvo os lances dos Srs.. depa- O meu prezado amigo e antigo coIlega na univer-
tados a bem de seus paizes, 'todavia não seI obrar sidade de Coimbra, o Sr. Rendon, trouxe em des
por egoismo Pél:triotic~, mas por espírito publi~o, abono dos estudiosos do ~?' listas dos. alumnos de
tendo só em VIsta os mteresses geraes da ?aça~, diversas aulas. que entrarao em ~nslderavel nu
que estão reclamando a creação de uma umversl- mero P. que no fim do anno, na maIor parte, aban
dade, onde quasi tudo está feito para a soa fundação' donárão os estudos. ou não fizerão exame, nem
decente. aproveitamento. ' '

Ainda que .só fosse ~J?Oiado pelos Srs. Fral!ça e Perdôe-me dizer. que nisso nada c~>nclúe, 'por va-
C;a1I;l~, que Já prodUZI~o, á meu ver, razões Irre.- rias razões: la porque não mostra 19uaes listas de
InatIveI8, não posso .deIxar de fazer. algumas r.eph- estudantes de outrasprovincias. com ~upet1~res re
e.as ás q~e se prodUZirão em contrllrlO, como YICto- sultados; 2- porque eUehem sa~e, e e notono, que
nosa&~ 11 prelexto do ser esta ~rle mal sadIa, de tambem na universidade de COImbra, passava. em
eXC('SlllVO ~alor e extrema carestia de CI1SIlS, etc: proverbio, que muitos dos estudante", que entravão

S:. prosldcnte,6 vordade que quando S. M. Fldel- nas aulas erão só passaras de amõacão: 3- porque
iuima EI-Rei D. João VI, aportando !Í Bahia.mo o~ Smith já' bem calculava que, em todas as partes,
de~ou que o ae-ompanhulO para ~sla cõrte; no p~l- nas profissões difticeis, de vinte, s6um s.ahe emi
melro aano clLrl10hei o clima e tivo uma moleslla nente e é muito quando a metado ,adqUll'e suffi
monal,om que estive a descer A sepultllra, Ilhan- cienci'a; 4- o go;erno até agora, ou· não podia, ou
danado peJo. medico.. . •__ era in~itrerente a dar lucrativos empregos aos estu-

Mu, graças no céo, nno II~ reill1rgt, estando IUhtr.l diosos das altas sciencias. , ' ,
tuberculoso, mal até adquirI novo vIgor, pelo qual O mesmo Sr. deputaâo, deu preferenciaâ S. Pau-
tenho vivido 14 annos depoli. . lo para a universidade, lembrando o particular run-

E, 8upp<!ato pedisse des~~ho para am1!1M doliLterario que já tem ~ fÔra destinado para sus,,:,
terra. d~OJando ceabAr os dlllS ondo nar~o tentar estudantes em Counbra.-
meus pAi., (J S. M: 1. mo COD.cedl'Sso ~5ta mere~, Sem duvida esse fundo é insuffic!ente. e não se
antes que os meus contcrrllDeOe> .me fizessem de.lel- de\'e desviar o subsidio litterario do destino priva
ção de seu representante: toda.VJ~ nflo posso. eIra r tiva e inviolavel. que é para os ,estudos menores.
de recon,hccer, .que esta ~apIta do 1mpeno em E $0 aquelle fundo está, bem, ou mal, applicado
~Ddes .orcas vlta~ c está em. p~greS50 .de saIu- para as despezas mais urgentes, da ,pro.vinc~a" .e
bndllde, peras cont.~!}uas bemfeltonas r~8t1easle ur- tanto ella, como as outras, al1egão haver deficitda
banas, e ~elhor dlB~. talvez, pelo maIs gera uso renda para as despezas, ordinarias, convém que
do c..afé, ,:mbo,pass81o. d 1 neSta assembléa se guarde, como regra. a pratica

Nao veJo nesta augusta a!sembléa, ne~ f6m e - do parlamento britannico onde não seadmitte a
la, eadaveres ambulantes: ?ao conheço palz do El- ninguem fazer proposta d~ abolição de tributo. sem
dourado, nem <!4 AtOOflaS1a. . . d I ter na mão direita o bill do desfalque da renda, of
Aind~ que naO tenha os regIstros mort~anos a~ !erecendo na mão esquerda o outro lJill,paracon

-fregueZIa5, eomtu~o p~nso, que a mortalt.ddl1~e o~ I tribuição equivalente e menos onerosa, ou a possi
dinaria J?ão é.aqtu ~Ior que nas outras Cl a as, e Ivel economia na despeza.

-"ua se VIve ate apenodo commum. . 1" 'b fi .,
'1 Quanto ao calor de que se que~lla. lembro-me I' Sua Magestade lmpena , por sua. e~e cenela a
ter lido em urna geographia ingleza, que em ~a:lcutà S. Pal!10' or<;ienoua remessa de um prel~ da typo
o calor é tão grande como o do· Rio de Janelro,.fa- I graphIa naCional e es.ta~do prompta nso .se. eífe-

d . I desta edrte como o padrão' da Cani- ictuou, porque o composlt~r r~querell selScenEos
_~~.o o ca ar. , . l1I!ilréis cadaanno e os maz.:;:artlStas ~:ã proporçao,

Todavia alli está a capital do Imperio Britanmco t:V1Sto'quep<Juco m~nos aqUi ganhavao. Isto ~oV'a
. na litdia e hoje tem, varios coUegios litterarios, !:ll.ue tudo ~necessar:ofaze~-se d.7 novo. AsnDlve~-
ede um' l:ues é que' sahiu o. fundador da Escola iSIdades na9 seformao por l.nvasoes. _ .
Lancasteriana que tem espalhado um dos maiores ;, . ,Quant0.é!- ext~ema.ca:res.tla_ das.casas, nao nego o
'lb amento~ cfa ensino"publico por toda a E,a- !.facto•..E<?tem.nao,. ~e,v.ê .razao,. pD!.onde. os. ,estu-

me or .' , . " ~-dantesnaose,reuna()', como,em Coxmb~ na mes-'ropaeAmenca.., ' .. j' • d'aI I d··, " '. ; :t:' t . , " banhos·ma.casa paraeco1l0mla e ugue e passa 10•. , ,

. f .E por fJ.ntu.-ra4â à~~~~aJ~ ~li~:ra4~~ aliás' é !Nenhuma cidade tem tantas facm!l~esp~raedr
nos e :si!;{a:o ;rogresso-da riqUez~" e 'dei. scien- i·ti.cação como·es~a·côrte. ·C~m·as pedreIras tao.prQ'

-~~~!draulica' '·Não' ba p<riz que nãotenba suas j'xunas beJ?l' se VIa que em poucos anno_s quasl do-
'.vantagens é·desvantagens_ brou a CIdade.
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Decretando-se a creação da universidade, -nova '. Edemaís, é bem notado na obra classica do já

r~são-ha par~ se multi'plicar~m-?sedificiose coll~ cItado. mestre ~a. riqueza d~.~açõ_es, qu~, em todos
glOs,proporclOnados as babItaçoes dos "estudantes. os pmzes mantlIDos, a cIVllisaçao sclencia e ri-

Em nenhuma parte exist.emtantos.mefus, capi- queza se~pre comecárã·) do littoral' para o cen'ral·
tae~ e terrenos, como no Rio delanell'o; talvez em o eóntrano é ordem inversa ca natureza. Preten~
melO seculo se estenda a cÔrte·aleu. "de S.' Chris- der-se .'por ora mais de uma universidade, quando
tovão. ~em amda a d_a cOrte p6de ser completa, é procras-

Um dos Srs. deputaàos suggerio a triste idéa de tmar a fundaçao para as kalendas gregas.
que, Jundando-se a universidade na cõrte, nunca E não tem a côrte maior razão para ciume "en
mais se tratará de estabelecer outras nas diversas dO:-se espoliar. ~o direi~o da posse em que s~ acha
provincias; e que até convinha a preferencia do es- d?s estaôelecImentos litterarios, tendo, por assim
tabelecimento nestas, para não ter o ensino publico dIZeT, so1frido a invasão da Côrte de Portugal, a
o in.f1uxoda cOrte, por dever a instrucção ser livre.qu~m.deu_asylo,; ~esamparando os seus predios e

-;Eu não farei tal injuria ãs seguintes legislaturas, ate feIto .tão deCISIVOS actos para a independencia
que espero sejão sempre animadas de nobres senti- do ImperlO ?
mentos constItucionaes, e crue até recrescerãõ em E que dirão os meninos orphãos do restaurad()
duplicado espirito publico pãra estabelecérem uni- se~nario de ~. JoaqU!ID, que têm a natural espe
versidades em tempos e lugares onde mais convier, ctativa de aqUI conelulrem os seus estudos maiores?
depois de bem consolidnda a nossa independcncia O Sr. Gouvêa ~g~o-me de injustiça, por ter
e reconhecido o imperio pelas potencias que ín- proposto que a unIversIdade na côrta se mantivesso
fluem no progresso da civilísação. ... .. pelo thesouro publico e a das mais províncias por

Por ora nenhum sensato se illudirá: seja-me li,.. cOD~ibuíções independentes da sua renda ordi
citodizer-ainda a procissão está na rua..~A pru- narla.
dancia política aconselha, que todos os coracões, Admira que, sendo presidente do senado da ca
braços e thesouros conspirem para a defezã na- mara desta capital, me fizesse tal arguíção, sendo
donal.. , . corrente a regra política, de fazerem-se pela rfmda

Bem diz o economista sagrado -o sabio vem no geral da nação,_ os estabelecimentos de geral inte
te1!tpo do descanço.-Menos posso ouvir dizer que resse,e por contribuições particulares os de conve
deve ser livre a instrucção publica. Seja assim nas niencia local. Para isso a antiga lei autorisa as ca
materias indifferentes. A natureza. apresenta ím- maras a imporem fintas. "
menso horizonte de estudos. Mas 'em olJjectos de ~ cOJ:!1oo thesouroh~de supprir as despezas das
religião e política, nenhum gov.erno regular a pru- uDlversldades das provlDcías, que não mandão s6
denter deixou de exercer a superintendéncia da in- bras, e até Pernambuco sustenta em eseriptos pu
strucção e. opinião publica. . blicos, que não deve mandar as requeridas pelo go-

PÓdé algum governo tolerar, que em quaesquer vemo imperial, sendo aliás impossível que ainda a
aulas-se-~nsinem, por exemplo, as doutrinas do defeza geral se possa fazer s6 com as rendas do Rio
ContractoSocia-Z do Sophista de Genebra, do Sys- de Janeiro?
tema da Natureza e da PhiZosophia da Nature;;a Já disse, que; a não se estabEilecer aqui a univer
de.impíos escriptores, que têm cprrompido a mocí- sidade, a.Bahia reclamava preferencia sobre Per
dade, que f6rma a esperança da nação, para serem nambuco." Elogiou-sé a lindeza, fertilidade e abun
seus legisladores, magistrados, mestres e empr~ d~cia desta~idade." Quanto á lindeza, digo, que
gados na igreja e no estado? Nunca, nunca, nunca. Uao é o Jardtm de Eden, bem que os hollaridezes a

Ouvi falIarda necessaria economia no curso ju- int~tul~semo P~raiso da America. Além de que
ridicoe-reitorado, admittindo-se,comtudo, Jlroviso- unlversldades aao se fazem com perspectivas.
riamente os estatutos da universidade de Coimbra. Quanto á fertilidade, não se p6de comparar com a
Eu'opino, que nada se fará com taes estatutos 50- Bahia.·
br.ecarregados de estudos de direito romano (sendo E' notorioque alli, na cultura das canDas preci
aliás neeessarios. em justa~ proporçõ~s) e não s~ sa~se. quasiem toda a p'arte, fazer planta cada anno;
creaÍldo já as cadeiras mais necessanas(que alli e no neconcavo da Bahia, ha terrenos que dão sócas
nunca houverão)" de economia política, direito mer- e res6cas por annos, sem geral replantação. Cha
cantil e "marítimo, -direito publico e das gentes, mo "por testemunha ao Sr. Camara, que tem bom
para bem se saber a lei das nações e.se ~ormarem engenho no Iguápe, onde s~ vê o prodigio de 14 en
dignos repr~sentantes do p~vo e babeIS diplomatas genhos em uma legua de berramar.
nas côrtes; afim :de poderfigurar com honra a nação Qua~to á abundancia, sabem todos q!1e Pernam-
brazileira no theatro político. " buco e a terra tIa fome, pela alternativa de annas

IDsistio-se: tambem, como"razão cathegorica, DO chuv?sos, que produzem viv~re_s comsuperabun
ciume-dasootras provincias,'vendo tudo accumu- _danCla e barateza, que desammao a reproducção;
lar;;ge ·nlf"CÔrte. Mas em toda li parte haverá o cíu- -6 annos seccos e de carestia, que causa mortan-
1."00: mal"-fundado nos quepretendere~ ~ impos- -dada.. "_ - . ..
sivel-de:uma universidade em sua'provlDCla. AsSIm nao tem, nem póde ter, subslSteDCla rnde-

AS'-ç1agens maritimas tudo facilitão para vinda á p~ndente, nem preços regular~s dos n~cessarios á
côrte.' "Do' Pará: e MaranhãO, facilitando-se as" com- vida. ~ .se-!1 algodão, páo-hr~. J!laderra de con
municaljõe:rinternas. se p6de vir em ;IDeDos de·mez struqao, tem natura] preeIIllnent?la; _o q~le proo:a
á -Pê~ambneo e d'ahi por mar ao Rio em 15 a 2Osere~-os terreDo~ andos. Se aSSIm nao e, expll
dmsj!.a:àindaroenos nas-monções do verão. . quem o.s panegyrlSta~, porque n.ur:ca Pernam~uco-

Osbábítantes: das minas de Só Paulo são caval- Compf:tlO' coro. a BahIa empopulaçao, opulencla e
leir6si:l-rteStres;a quem á nada Casta desc~r ábe~.., litteratur.a? - ..' .
mar, HáVendo,patriotismo, não faltaráõ subscrl- Accresce qu€ _a~ahl~.a~ba de fazer os herOl~s
ptores: para'esmdantes carecidos. -- esforços, "qt!.equasl decldlrao da geral restamaçao
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do.Brazil contra·o jugo lusitaoo,bem que c.om os ~erentes não p6de, ter:lugar. Se é preciso dar pre
soceorros ,sabidos., Isto merece especial attençà(). ml<l _~mI?z:e ,':l-~' bom:· servid~r, porque não damos

Pernambuco, porém, posto que tambem tem he-. pensoesas, VIUYas, dos ,soldados, e não se '~steDde,
róes, antigos e modernos, e'os homens bons eprin~ esta ben~ce~~ia a,todasas cl.assesde empregados,
cipaes da terra, não sejão desertores dahonra~ra.,. q.uanªo :es~?s e,stabeIecendo a ig.ualdade entre os
:zileira e ostentem firmeza,Do systema constituci()- cIdad!,-os 't Decremo-nos" Sr. presIdente, de gene
nal, .comtudo "é, notorio,' que apresenta o especta~ 'rosi~ades' quando não tem"ós para Onecessario, e
cuIo (nas classes inferiores, ,.de ,individuos turbu~precIsamos, tomar .medidas extraordinarias para a
le{ltos) d~ desordem e insubordinação; de .sorte que defeza e ,~egurança do estado) praticar °contrario
estamos emcontino.o s'ústO de que' sobrevenha in~ sera_delapldaF aJaz~~dapublica, para'o que nunca
ia1ista notiCía~equ.ebra da união do imp'eri.ó~ . dareI o meu voto~ , , " ,

"Por ora, sena perigoso estabelecer al:il uIUversl- OSR. A~Di,\t>ÁM:~é~ : - Apriineir~ questão
dad~~ no risco de se COrromperem os jovens no fáco -que s~ o~erecenesta, ~ateriaé, se as súpplicántes
do iacobinismo.,,· . 'têm drrel.topara pedir, a remuneracão detaes ser-

O SR. MUNlZ, TAV,ucis:-Peço a palavra. viços~,e eu digo que havendcilei, que manda re-
O SR. PB.ESIDEN"l'E:-Estã adiada a discussão pela munerar n~s ':filhos os serviços dos -pais; e sendo

hora. -firelhm,,uner~,V~d15 os' .de que tratamos, segue:-se_ que os
O SR. Mm.-Iz TAVAREs:-Eu qUeria sómente mos- os têm, ireito pedir a sua remuneração. Mas diz

traI' a injustiça com que se ataca a provincia ~e o nobre preopinante que as herdeiras são ricas~ e
Pernambuco, quando esses mesmos que se apontão que como taeS não precisão de pensões, respondo'

d d - filh d Bah' que a lei nãó faz distillcção de ricos a pobres-para
como perturbadores a OI' em, sao os' a la, o. caso de remuneração, e por isso tem a esta igual
o Barata) o Ma-rtins •.•. • (A' ordem, á oràem.) Eu dir't l t . t . t
não vi que o Sr. Lisboa fosse chamado á ordem.-'·' elo. an o 'uos como ou. ros, postOIS o accres

cantareI <tue estou persuadIdo que a estas-supplie SR. SILVA. LlSBOA..: -Eu não sahida,ordem, cantes não se p6dedar o nome de ricas, creio 56-
apontei verdades de facto." mente que nãO'são pobres:' -',

O SR. PREstDE:rrE chamoU. á: ordem o Sr.. Silva A estancia de que se falIa, sei que, era de Gaspar
Lisboa, que disseque s6 ret?rquia.,.0s ataques dos José de Mattos, e sei que custou 'muito a pagar,. se
que bradayão f6ra .deila..FOl por 15S0 novamen..te é que se não ..deve hoje mesmo algum r~sto; mas
-cha~ado a ordem de- Variasp~~a sala, e nao ainda que- esteja d~ todo livre de dividas, nem por
contlQ~ou. .' .' - , ,'isso merecem :as q~eapossuem o nome de ricas ,e

Segmo-se ~ leItura 'dos 'parec~res, e, o.Sr.: se- po~erosas. Disse tambeni o nobre deputàdo que 'os
-cretario MacIel da ~osta leu. ~. da commlSsao de serviços quese allegão já se achão remunerados na
fazenda sobre o OftiClO do-governo de Pernamb.uco pessoa ào cllnhado das supplicantesRodrigo José
relativo ao ang!!1ento.deordenado,:s dos ofliclaesde Figueiredo, mas nisto haem verdade mnengano,
da sua, secre~na, a.!ilado .na sessao de 23 de Se- o lEgarnão se lhe deu em remllneraçãode serviços
temhro.- FOI posto- a votaçao,.e ~pprovado.'. do sogro;' talvez se tivesse, para 'opróvimento,

Lêu ,tambem um da commlssao de leglslaçao attencão a elles mas isso é mui diiIerentede Te
sobre, o .Fequerime~~o de João Antonio Calvet, q~e munêrar, deu-s;-lhe por mostrar um bom eslabe
ficara adiado,na sess!l0 de 20 de O~tllbro.- DepOIS lecimenlo, e as qualidades precisas para o desem-
de curto debate, fOI posto á vota:ça?, e approvado. penha das suas obrigações. , ' .' ,

Lêu finalm~nte orla commlSSaO de !azenda De outro argumento se servioo nobre,_ deputado
sobre {) re~er1IDen!? dd~ filhas do conselheIro Ma,'": contra o paracer da commissão, que tem ~ais'pezo,
noe~ MOrel!a de Flgueu:edo, <Iua ficara adiado na .e ê que- nas' circumstancias em que nos achamos,
sessaode lõ> d~ Outubro. ., ' devemos ter .todoõ ·cuidado em não desperdiçar o

O SR. MONTESUMA : -.S!; presId~n~,oppuz-me a ,que necessi.tamos para onecessario. mas eU,res
este parecerd~ commlSsao. a pmnelr~ vez que ,~e pondo,' como a lei manda remunerar é preciso ou
leu, apezar de naO saber as ClrcumstanClasquehoj8 deroga-la ou cumpri-la, emquanto nãó temosde-.
sei, mas para o não approvar basta~a.olbarpara·o terminação nova é forçoso observara antiga, e por,
te!DPo em que es~mos, com U~a:dIVldade ta~tos issovot-o.pelo parecer. ' , "
miUiões .que é _preCISO pagar. SeI agor~ além disto . .' ",".' . _ .',. , .,'.
que esta pensa0 :z:ecahe em .pessoas rI~ase pod~: __O S~. FERJ!iAN.DES PI~REmCl';' (Nao se entend"ell
ro-sas, -e que se da em premIO de set'Vlços, q,ue la o tachigrapho Silva). ' .. _ "
forão attendidos quando se despachou, CrelO que :() SR. 'MONTESUMA : - O nobre deputado epm
um cunhado para thesoureiro dajunta -da fazenda bateu os meus argumentos,: mas não me convenceu.
do Rio Grande do Sul. que requereu com os serviços', Eu diss~ que, no estado actu~ dcrnossQth~sour()
do'sogro. Se pQisjá se tomarão em consideração taes não p0.?íamos dar .pe~ões,;e () il1~repreOplllante
serviços p'arase dar um '.officio, sendo .l)or elies.pre- r8SP?'naeu que a leUSSlI;:l'O dete~lD.ava"~b':Ílle era
ferido a oult"os conCllrrentes o que.assIm o pedlO. e preCISO obs~rva~la;:por~m ~u 'VeJos~mp.relJue nas
se além disto estas herdeiras são ncas, segundo ·me cl!'CumstauClasertraordmar!as does~do~cala~se as
-consta, pois' possuem uma estancia, que se comprou le15, ora.Q nos~o,th~ouro MO tem dmllelro, as des~

por cem mil cruzados. corno havemos de'dar-Ihe pszas,qut> .estao emme!ltes pa.ra defeza e.~~t:a.
Uma pensão, . quando della não precisão, ~'n6s '6!3-, da nossa mdependencla..e liberdade;:5aO"mllIt9
tamos a exigir., subscripções para a ma~h8 'Porgra~des, logo' cale-s~a leI ~e m~da rem~erar:~s .
nã:'o termos dinheiros para as despezas preClsas'rse,rvlços,:.em~to_n.ao,chegao Ct~cumstanClB.Sm~s

Não é; uma contradiccão pedirernprestado,.e dar f~vora'VeLS.-Eisaqulp0I:quead1llll'O que. a comm~
-a ql1em-não precisa. príncipalmenteestandolá: a~sao de fazenda; -que conhece- melhor',o~sta_do-do
tenâidosesse~ serviços que se allegão? Ouço d1Z~r thesouro, e .qu.e i;Canfessa no-parecer 3.-:l7ll;SeI1Adas
~edevemos pre,miar ~ quembe~ serve, estou por ren.das publicaS.,: entenda ~ue se..de~ed\Spêrpor
isso, mas tias nossllS CIrCumstanClas, e nas dasre-'este modo. Se realmente nao ha dmheIroi;C9~oha
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de ~ar-se '? Ora que. o não"?a. parece certo, salvo }' p.?blica, e até em breve falleceu. Entre muitas ra
senao devemos acredi. tar OID.1ID5tro. da fazenda, que zoes, <:om que BurJ.e °confundio, foi, chaman:do~
nQs patenteou o seu es.tado... . . o LeTJtat~am àas1?0açóes da Corôa; porque tudó .

Quanto ao.que eu~se sobre a cu"c!UDstan?Ia, de qwu:to tInha, era VIndo' do COrôa por doacões' im
se ac~arem Já attend:dos ~stes servrç.?s, seI b~m modicas ao fundador' de sua familia no reinado do
que rIgorosamente nao fOI remune~açao, mas não tyranno Henrique VIU; sem algum merito essoal ..
p6de negar-se que houve conte~plaçao com elles, e e. que, ao. contra~ io'. a beneficencia, que opmesmci
estou certo quena:concur~encla ~e outros'preten- B'!J:rke haVIa. recebido, fôra de espontanea graca do
dentes ao lugar de ~h~sourelro da Junta da fazenda, reI, que se dignava attender aos servicos relevãntes
o ,cunha~o das sup'pl~canteso obtev~ po: ser genro de um servidor invalido~ .
d~ fallecldo c~nl!e!heIr(), e portanto Ja nap se póde Es~e orador~a 8uaeloquente apologia sustentou
dIZer que !ina~o nao fez caso de, taes serVIços.1>e,10 as dlgn!iS manmas fde 'estado sobre a verdadeira
que toca a desIgualdade com quê se oJJ:a para as dif- economIa. dos governos, dizendo, que a recompensa
ferente:; classes d;e emprega~os pu?lico.s, e de que d~s serVIços publicos, não s6 era ornamento pu
eu fall~l, torno a dize~.que mUlto eS~Imana que com blico, mas tambem exacta justica, que a mesqui
todos Igu~ent~ s~ .lvesse atten~o. ~orque todos nhez~ nesta parte era iniquidade, e a peior eco
servem, e Julgo mdispensavel esta ~ustlça.nO tem~o n.omla.do mundo, pelas suas pessimas consequen
e~ que ~stamos estabelecendo a 19_uald~de de di- cla~, VIstO llU:e, por uma fria penuria na remune
reltos. Fmalrilente, senhore~, eu nao dl~O que ~e raçao de seI'V1ços se crestaváo todas as habilidades
nao remunereI!l _estes serVlço~ mas nao p~dia da .nação" e se comprimia a elasticidade de suas
p!..opõr a c~mID.1ssao ontra.especle de remuneraçao? maIS ~ctl!as ~nergias, que a economia é uma VÍr
N?o se paga0 tambem serVIços com a ordem. do cru- tude dl:;tnbutiva, a qual' consiste, não em poupar,
ze~ro, e com qualquer das outras ordens? POIS dê-se- mas em saber escolher os tempos e objectos das des
lhe ,lima. co~enda, ou al~um~ outra condec~oração pezas, que. nenhum estado se empobreceu jámais
h~norarIa,- naoé s~ com d.iD-herro que se paga0 s.er- pela espeCle d~ profusão que anima a producção
'VIços. QUlzera pOIS que· a a.ssembléa tomasse' Isto das talentos, que as habilidades dos cidadãos erão
e~ consideração, e que se deSIsta ~e dar uma pensão dos mais pro~uctivos 7apitaes da nação,
d~. 4008, quando o thesouro nao estã no estado .0 conselheIrO M~relra, além de ou~ros empregos,
dISSO., . , , . fOI meu collega na Junta do commerclo, e o creador°.S1I.. SILVA LISBOA: - Sr. presidente, voto pelo do lu~ar do secretario. Servio com toda a honra e
parecer da commissão, e digo, g:ue a op~osição do exem~la: fervor; e J!.6de-se diz~r que seus dias se
Sr. Montesuma é contra, a deCISão proxuna desta 8;brevlarao pela exacçao do expedrente, sendo o seu
augusta assembléa, que determina permanecessem timbre estar elIe se~P!e em dia. O Sr. Montesuma
em vigor as leisexisten~s, emq!1anto se não refor- fupdou a. sua Op'pOSIs;aO em que o dito conselheiro
massem para 'melhor .syslema.. Entre estas ha a do deIXara n~o patn~om_o, que a~ suas filhas casarão,
Regimento das Merds, que a equidade do governo e.::>s mandos obtiverao OmCIOS allegando os ser
monarchico havia estabelecido para remuneração VlÇ?S .do mesmo, obtendo por isso já remuneração
dos servicos dos empregados supericres. Não convém antlcplada; ..qu~, no actuéil systema de igualdade,
que na liberalidade do systema constitucional não e!a estranho nao remunerar os serviços dos infe
haja igual beneficencia do governo. Quando ouvi a nores, e tant? recompen~ar os ~u:periores, que o
opposição, occorreu·met que s6 seri~ por se não' ter estado era ~~e~o de. ~rgenclas, e drV:ldas. ..
requerido a remuneraçao dos servIços do conse- Nunca fUI mquISldor dos negOClos famIliares de
lheiro .Moreira no tribunal ordinario, em que se qu~esquer pess?as, mas recordo-~e de que o fal
decretão taesremunerações. . IeCl~o conselheIro al.guma vez me dIsse ter uma es-

Porém differente foi o motivo da opposição. Penso tan~la de gados no RI.oGr~nde do Sul, co~prada em
que este corpo constitucional e legislativo temau- soc~edade, e com dmheIrO de emprestImo, tendo
toridade de dispôr das rendas nacioilaes para os mUltas perdas por falta de sua presença, e pela
seus justos destinos, e um deUes é a dita remune- guerra do. sul: ' .. . .,
ração de serviços.. Apolitica exi.ge, que se~êá . .De ordrnano.multa ge~te avalIa a bolsa alhe~a,
naeão confiança tarnbeni neste obJecto essenCIal á 19no!ando: as. cIrc~stanClas:Mas, sappond?a eDS
felicidade. publica. Seja-me licito dizer, que o sabia tencla do patr~monIo, es:;a raza.o nunca pela le~obs~u
governo ingleznão se content.a de bem pagar aos á re~uneraçao de serVIços, amda~os propnetanos
empregados publicos, mas até leva a sua benefi- da maIor nobre~a, e reJ;1da. Nada seI, n~m se mostra,
cencia além do sepulchro~ não abandonando ao ce- sob!e os Ofi!CIOS obtIdos, c9mo,se diz, com alie
Inlterio osesburgados ossos dos distinctos servidores. g~~o de. servIÇO.S :do consefuell'o.,! -porquê ~em.p_re.se
Não seja o Brazil a terra do esquecimento dos grandes distIngUlo aleg-ottma. rem~neTClç.ao, da con~essao de·
s~rvíço~. 'No fim dose~lollassado foi grandiosa a a~gnma me!cêpor atte1lÇao ou contemplaçao de ser;'
remuneracáo que El-Rel de Inglaterra deu ao ce-Vlços.de pals, ou collateraes~
lei:1rado membro do parlamento, Edmundo Burke, Aihda em concurso de pretendente,s é natural, e'
que tanto :colltribuio com 'oJ. s~us esçrip~os, e. faJIas po!it,ica,!- preferencia de q:ue~,móstra taes serviços;
nes.se senadp, para ;salvara: Inglaterra ~o lIDmmente pOIS entao o. g~verno sab~o e Justo faz a graça, não
pengo decahi.r, no cáhos da revoluçao da França, tanto por dIreIto do prOVido, como eIIÍ' attenção ao
concedendo:-:lhe,a Pe~são de seis- ffi;il1ibras esterli:-:public01 que adquire o penhor p~a bom serviço, ha-'
nas; dobro, da. que IJ. governo. costumava dar aos vendo Já bom exemplo na famllia. Quanto ao sys.
grandessêr:vidóres' do estado, e que.se intitula tema de igualdade, haenorme differenca no valor
OCio .com dignidade.· Supposto: o duqUe de Bedfort ;politico.dos servi,ços,,: e seria ig'l;!alar. cóusas,desi
querellasse'na. l;aIIlara alta contra essa pensão, pret guaes o pôr ao par o que serve ao estado' em um
textando :as urgencias do estado, .0 dito B'/iz:ke d~u .emprego trivial, ainda ~emuito util, ao empregado
~ldefeza,da;'que.chamou. sua pensM~ua"5',:e!D.lugaresgue demanda0 talentos, estudos, e exer-
.que, o dUl{ue .foi abysrp.adopela' 'mdlgnaçao CICIOS supenores. "
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PARA LUIZ DA CUNllA 1lI0REIllA

PA.RA JOSE JOAQum CARNEIRO DE CA.'\IPOS

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

lllm. e Ex.m.. Sr.-A assembléa geraI. constituinte
e legislativa do 1Inperio do Brazil, sendo-lhe pre
sente o omeio de V. Ex. de 23 do corrente. em que
pedio uma cópia da representação de frei Manoel
Pinto de Azevedo, como precisa para a informação
que deve dar o ouvidor da comarca do Rio de
Janeiro: manda remetteI: aY. Ex. a requerida cópia
da mencionada representação. Deus guarde a V. Ex.
Pac() da assembléa, em. 2'7 de Outubro de 1823.
JóJo Severianno Maciel da Costa.

NenhUln estado. por mais r1cOqu.e ~ia, poderia '10, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha.
diüemunerações a todas as especies de serviços, Araujo Gondim, Pinheiro de Oliveira. Ribeiro de
alézndo seuestipendioordinario. Quantóás argencías Rezende, Andrada e Silva. Menear. RoIIanda Ca
do-estaâo, esta CQlLSideracão só convenceria a actual valeanli, e Faria Lobato; e ~m ella os Srs. Rocha
diftiçuldade de pagamentõ regular, e a p~isão de ~co, Ferreira. França, Lopes Gama. Paula e
algwna demora na satisfação dos credores do es- .Meno~ Costa Ágtllar, e Nogueira da Gama.
tado por qualquer titulo. . O' SR. PiEsm:tiin declarou aberta a -seSsão e

Decrete-se a remuneração, e pagar~ba com a lida a acta da antecedente foi approvada. '
equidade possivel do thesouro. :OBrazil está em ' Ent.rarão então na sala os Srs. Costa Aguiar.
pro~esso ~e riqu~~ ; não. s~ as?Umbra de pequeno Nogu.eira da Gama. Paula e Mello e Lopes Gama.
defiCit. SeJ~-me licIto aqm CItar a passage~ da sa- O SR. SECRE'r.UUO MACIEL DA. COSTA. leu o se
grada escnptura qu~ o exceUente. e,cononusta da guinte offició do ministro d'estado dos negocios do
FrançaMr. ~rdtranscreye !la sua obra de 1818 imperio. '
sobre o esplnto das a,sl;o~es~ JDO~~o-, que ,_. '
tod.9 () governo, que prézao credIto publico, n~ca ' «~. e Exm. Sr. -Tendo a cam~ da villa,
tem ímpossibilidade, e mão abreviada; para satis- de No"sa Senhora de Nazareth de ltaplcurú. repr~
fazer aos credores de estado.-Quis est creditor sentado a S~a Magestade () Imperador em ?ffiCIO
meus? Numq-uid abreviata est manus mea, ut non de 3 de Abril do co~nte an!lO, e pelo orgao do
possim redimere? Voto portanto_ pela remuneração seu .procurador ÂntonIo ?ererra R~bouças. a ne
arbitrada ás filhas do conselheiro Moreira, e só sinto cess!dade de ~e~ transfendo o seu J!1lgado para a
que fosse menos grandiosa do que eu desejava. al~e!a da Missão d~ San~o Antomo da Saude•.

, '. ,- engzndo-seesta em viDa'; Vlsto·.concorrerem nella
Por dar a hora ficou adiada a dlSCUSsaO., todas- as circumstancias de um. progressivo melhora-
o SR. PRESIDEl'rl'E deu para ordem' do dia o pro- mento para felicidade de sens habitantes, quando

jecto de constituição. ,aocontrario li. villa de Nazareth pela aridez do seu
Levantou.-se a sessãa ãs duas horas da tarde.- terreno. e absoluta falta das COll1modídades mdis-

.llig-uel Calmon du Pin e Almeida, secretario. pensaveispara a vida, se torna inca'p'!!Z de cultura.
diminuindo a sua popula~o conSIiieravelmente:
de ordem do mesmo augusto Senhor remetto a
V. Ex. o o1!ieio da mencionada camata, e a re
presentação do seu procurador, para que a augusta
assembl€a geral constituinte e legislativa deste
imperio. tomando conhecimento deste objecto, haja
de deliberar o que lhe parecer conveniente.

Cl Deus guarde a V. El:. Paço, em Z7 de Outubro
de 1822.-José J~im Carneiro de Campos.-Sr.
João Severianno Maciel da Costa. )l-Foi remettido
ã eommissào de estatística.

Passou-se á ordem do dia, e leu o mesmo Sr. se
cretario o art. 14 do projecto de constituição que
diz assim:

« Art. 14 A liberdade religiosa no Branl só se
estende ás communhões Christás: todos os que
as professarem p6dem gosat dos direitos politicos no
imperio. )l

rum. e E:ml. Sr.-A assem.bléa geral constituinte A este tempo entrárão na sala os SrS. Ferreira
e legislativa do Imperio do Brazil. sendo-lhe pre- França, e Rocha Franco.
sente o parecer das comlllissões de m~riuha' e legis- O SR. OIlNELU.S: - Sr. presidente: A materia
lação sobre o oflicio de V. Ex. de 7do corrente em deste artigo e dos dous segullltes é_da maior impor
que expoz a duvida em que se achava ~ conselho su- tancia; porque a· religião não SÓ é o mais poderoso
Drama militar a respeito do modo de ~n.lgar as em- soccorro do coràção do homem, e a origem de que
bareaÇÕ8sapresadas pelaesqu~ nacIo!,-ah m~da diniana a sua maior felicidade, mas tambem por
participar 8<;> governo gue precIsa demfo~açoes ser o mais seguro meio. de' manter em seu ser a
sobre os motIVOS dese nao terposto em ~:t~çao o al- sociedade. '. .
v:aráde~ de Dezembro de1822. equêlh~ s~Jar~met.;.. Atténdendo,"se a tão grandes' interesses. eu de
ti4aac6pladocontraetocelebradoco~opr~elroal-sejãra que se não podesse tirar da doutrinaqlle se;
~tequ~do entrou par_a o sern~ ~clonal, e debate, nenhuma idéa falsa sobre a verdadei.rii in- _
d~ .~trucçoe~ que lhe forao da~das"nél;O. h.avendo .tellig~ncia de, liberdade religi~sa, de, q'!c p6delll
n}$) lDconvemente. O.$le y. Ex. levara.ao conhe:- :resultar Junestas ' conseq.u~ncIas,. pnncIpalmerit8 .
cunento deS.. M.. ImperiaL Deus .gu;u:de a V· Ex. havendo 'como ha,tantosIgnorantesentre nós.
PaÇO.~da asse~bléa, &n,2J de Qutubro de 1~•. : 'E'pO; i~~oqu~e.u.quízeraqúe s.e.expli~~neste
-JoapSevenan'M MItC$el da Costa. : ,az:tigó'o qtIe'~e.ent~ndepor I!berdade religIOsa; &,

.cÓnstitUição éo /?odigo. das leIS fundaIl}entaes, qtie,
, hão deregw.arounpeno;e~odas as leIS devem ser-·

Sessão em' ~9 de OumtWó dê. (823. .clàÍ'as~ para n.ão se dar lrigar:a erros perigos'os. __,
. ' . ~ . ÓDE ...uiDnn..l ." "E(: estâ_a.la~et1exãoqiie s(fiJie otrerElce~so?rees~' .

;t1~s;;;'~~d2:=.~ =:=7!~f~~=,Ji.nf~=:
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lJU:e não posso appro.ar o que estabelecerão neste
lagar, bem que o mesmo Se encontre em outras
constituições. . .

Não achO' conforme á razão e á justiea que se
d~ no art. 15 qne são apenas toleradaSas outras
religioes, além da Christã, e que-não gosão dos di
reitos politicos os que as professarem,· ao mesmo
tempo que estes direitos se concedem aos de todas
as commllIlhões Christãs.

Se as outras por faLc::as e monstrÜosas entrão ria
excepção, tambem estas devem entrar, porque são
igt!almente cheia'i de falsidades, erro'i, e impie
dades; todos conhecem as doutrinas de Lnthero,
Calvino, e outros heresiarchas, e todos sabem o
que elies pensavão dos principios fundamentaes da
nossa fé.

Acho pois mais conforme á boa razão e justiça
que tOdas as ,outras religiões sem distincção sejão
apenas toleradas, e que o culto publico seja sómente
o da religião catholica apostolica romana, por ser
a anica verdadeira, por ser a religião do estado,
e a que os brazilein.s sempre tem seguido. tanto
no tempo em que faziamos parte da nação por
tagueza, como depo~. que -formamos uma nação
independente.

Nem se diga que a nacão brazileira vem a ser
injàsta com os estrangeiros negando-lhe o culto
publico ~e suas religiões, antes procede assim com
igualdade, estabelecendo uma regra geral para
todos sem distincçã.o.

Além disto a nacão que se constituo p6de, sem
offéilder os cidadãos das outras, estabelecer no seu
pacto social ci que lhe parece convir á sua fe-
licidade. " .

Se os francezes consentirão nessa am.{llíação,
l{l1e comprehende todas as communhões cnristãs,
tlverão por mótivo a diversidade de seitas por el1es
seguidas, e portanto'a politica ordenava aquella
medida; mas entre n6s onde ha perfeita unidade
em religião não veio razão para se decretar o
mesmo, pois até o motivo que se allega de dévermos

-facilitar por todos- os meios a entrada dos es
trangeiros para augmentar a nossa p_opu~ação me
parece de nenhum pezo, porque oBram ha de
sempre chamara si grande numero de individuos
pelas suas naturaes proporções, uma vez que esses
individuos, ao abrigo de boas leis, vivão tranquillos
·e seguros em suas pessoas e bens. .

São esresos meus principios, e guiado por elies
·offereço uma émenda concebida nestes termos:

Ir EMENDA.

I( Proponho que em lugar da doatrina.do § 14
.se lhe substitua a .seguinte-a liberdade religiosa
.consiste em que nenhum cidadão ou estrangeiro
possa ser inqtiietado e pers.e~do_, ~e, quàlquer
modo que .~.eja, pelas suas opml(~es religlOsa.s, uma
vez que se canforme com as lels do estado, e não
perturbe a ordem social neUe estabele;eida. Quanto
porém ao culto publico, s,6 é peJ:mi~ti!io nO Brazil'
aos da communhão catholica apostolica .romana.-
O. depu~ado Or~Uas. »-Foi apoiada. '.

O Sa.PAULA E-.MEu.O :-Euquizera que V. Ex.
consultasse a. assembléi se conviria:o discutirem-se
jun.tOs; oS: àrtigos14. 15 e 16;. cOmo me pa!ece
acertadQpela intinl.,!-·connexão que. têm·lmlre SI.

O .SR. ;·Ps1!.S1DENTi'-propoz o que reqUerera o
SI'~ Paula e MeJio:,e :foi approvado. .-

Em consequenaa desta decisão leu o Sr. secre
tario os ditos artigos.

_ «_Ârt. 15. .As outras religiões além da ehristã~
sao ~P!lnas toleradas, e a sua profissão inhíhe o
eJ::ercIClO dos direitos politicos. ])

C{ Á.rt: ~~. A religiã.o catholica apostolica. romana.
é a religwo do estado por exceUencia, e anica
manteúda por elIe. » .

O .SR. ~"DlUD.A. :M1auno pediu a pal~vra. e
depoIS de um longo discurso, mandou á mesa uma
em~nda de nova redacção para 03 referidos tres
arLlgos.

« ~A

cr 14. Cadamerobro das commanhões christãs póde
professar a sua religião no recinto destinado para
esse f!m. Todos os que professarem estas com
munh~es podem gosar do.s .direitos politicos.

a: la. As outras religIões, além da christã
são apenas toleradas, e só lhes compete o c~
domestico; e a sua profissão inhibe o exercicio dos
direitos politicos.

« 16. A religião catholica apostolica romana
é a religião do estado, e a unica manteúlt~
por elie; e só a elia compete o culto externo fóra
das Igrejas.-Anàrada Machado. »-Foi apoiada
com todos os tres artigos.

O SR. ROCHA FRA.'ico: - Sr. presidente: eu
pretendia não fatiar nesta materia, contentando-me
ainda agora. como da outra vez, de dar o meu Tolo
simbolicamente, e sem o motivar, principalmente
porque pertencendo ao estado ecclesiastico emiUi~
mos nossas opiniões á face do po.o, onde não falta
quem confunda a liberdade religiosa com o
atheismo. e assente comsigo que dizer liberdade de
religião tanto monta como dizer religião nenhuma
como se fora incompatível a liberdade com ~
religião; mas já fica estabelecida a doutrina
elementar deste artigo, e a meu .er mui sabiamente.
porque não sei que se possa dar religião sem
liberdade1 como' seja o seu primeiro sanctuario o
c?raçã~ numano, onde. não chega a ~orça, nem a
VloleneIa. .

E tanto se compraz desta liberdade o autor
mesmo .da religião, Deus. que o seu espirito se
acompanha deHa, segundo aquillo dos livros santos:
Ubi autem Spiritus DQ-niini; ibi libertas. E o
apostolo das gentes, depois de dizer que Abraham
tivera dous filhos, um da livre, outro da escraTa~
conclue por definir esta allegoria que. nós somos
filhos da livre, na qual se simbolisara a Igreja de
Jesus-Christo. Devemos pois reconhecer que um
dos printipaes caracteres da nossa religião é o ser
livre: tollier esta liberdade é confiar pouco da
santidade do EV'angelho, e da força das suas ver-
dades. .

Isto é para mim tão certo, quanto estou persua
dido que o autor da religião, Deus, só quer
adoradores emespirito. e verdade.

Assim é que ,somos. um povo santo•.como lhes
chama o apostolo aoschri~os.mas um povo livre:
e nem Deus quer escravos, assim que na nossa
theologia o temor servil não bastou nunca para
jus~car. .

EUe exclue o amor: no1/. potes! amor cum límore
miseeri, .disse Macrobio; e o amor não se concebe
sem liberdade. que é o grande principio de merecer.
. Não vejo portanto em que vá contra os elementos
da religião, que professamos, a liberdade estabe-
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_lecida neste artigo; nem a sua Qout1:i%2a parécerá quise...."a g;ne todos fossem admittidos ao gremio da
nova '3 quem refleetir que Osfu~ ·tem. á muito nossa SOCledade; .enbão erres .er o nosso culto

· nes~ eôrte sua casa de o~ção,_aonde conconem que a fo~ da verdade os a1.trahirá. •
· publicamente., sem que dahi nos tenha resultado Estes - - ., . '~

aI.:,"11m mal'· nem quanto á politica, nem quanto ã nestas:~m~s~~plOS~}~asslU;l gue .~nso
moraL .. ' - . _=0 eu ......05 os Drazileu-os

no pequeno espa da - ha càbeca9 P' -'
•' .- 'Passa:reí agora a propôr um pequeno additamento todos assim" N~ nunill datn .' ensa~.elles
·aomesmo artigo, e consiste ~m fazer extensiva muitos fanati~~.ao n.o~ . u os; n~ ~~ ha
essa liberdade a() judaismo,·· Qll religião judaica, denarãõ de lan - os~da consti~çaü üãu

· assim pela muita .affinídade que tem com a nossa, .os Já r ~ m.ao para SUSClta.rem os
da qual foi como a luz matutina, on crepusculo; ~ão"'i po a se diz, qu~ se quer de:strm.J: a re
como lambem pela santidade da$ suas li,,"uras. e ~ , J ap~m~, e sonetos... dizendo
finalmente em re'verencia á sua remontada antigni~ quPo~;r;oerpro

p
,~tarnhoo athelSmddi'~:' .'

.l-de ~ -t'~ um a loCUUento ao art'~o 16·
ua • talvez se a ca tra '- -. . -p •

E na verdade, Sr. presidente, se nós concedemos p'tular ci>m o~ pre~sJlnn~plOs, mas e preCl..~ ca
€SSe pri~(} aos Lulheranos, Calvinistas. Zuín- pÓde ch i ~U1Z0s_ () povo: o qu; maIS os
-glianos, e tantos outros, que não pertencem para com a lioea:r a persnasao de q"ole sea~ ~os fiCão

· Jesus-Christo, segundo aqueUe oraculo do mesmo . herdade ~ apostatarem.da reli9ao_ de S~ilS
senhor: O:<JfU 'lufu écommigo, contra mi."lJ. e, porque ~&~o:~o .naquella que ~ll~s iuigao unl~

·razão o denegaremos aos desgraçados judeus, cuja de -rnler Ã. este reD20r que os J1!11t11goS se hao
religião, por assinl dizer, foi, se não a mãi da nossa, nne aK,0;ta·taretteseeabrante-sed po~o arngo, qu.e aqlleUe
a sua aia ~ C -as """...um d- d ti" '1- - can o ou....... communhão fique• ,uJ t'-~ ..agens an ao. e eDn nuo pri.a () do exetticío dos dOre'to liU' '
nos nossos di.~lUSOS sagrados,' e alguns mesmos . . . h 1 S po coso
sobre os noSSOs altares, COmo o santo judeu Elias' O artigo 14, qwzera.eu com o Sr. Rocha Franco

Na qual finalmente forno iniciados os primeiros que ,se ~t.endesse aos Judeos, ~rgue nenhum ca
herões do catholicismo! Porque tQdos sabemos que Lbolico a1D~a disse que a religIão Judaica era falsa;
Maria Santissima foi judia, foi judeu o grande anles ella e 3. base em que se fun~ o catbolicismo;
Baptista, que não teve maior entre os nascidos, e é dos seus livros santos, que nós tiramos as pra.as
5egllndo a palavra da verdade mesma.; farão ju.deus da ,:erdade da no~. _ ,
os apostolos; lesus-Christo .mesmo o fundador da E c~~o. que os Judeos nao creem que Q MessIas
nossa igreja, loi judeu.. ' ten~aJa vmdo.; mas -renhão por isso mesmo, eltes

Estas são as razões, que me indari!'âc 3 apre-- serao co~vertidos pel~ luz da verdade. O arl. 15
.sentar o additamento enunciado, que submetto á fiqu.e mUlto emborat ~sro ~e elle ~o concede aos
judiciosa consideraciio desta augusta assembléa pagaos, e outros rehg1onanos, direItos politicos, e
nos termos se\Wintes: ' que mesmo DÓS nào esperamos ter cá mahometanos,

. neIl;l outros além dos que seguem algumas das seitas
(l. ADtll't'A!tE~"'IO c~. São estes 0.5 principios1 por que fiz urna

« Ao art. 14.-Á liberdade religiosa no Brazil, se emeuua, que COnctbl nestes termos:
estende ás commuribões, ehristãs e ao judaismo ou a EMENDA
religião judaica.-RochaFranca.ll-Foi apoiado.

O Sa. mNlUQUES DE RUO"DE :-A não ser o íana~ u rroponhoque ao art. 16 se accrescente: e o ca-
tismo, só alguma razão politica p6de contrariar os tholico que apostatar abracando ouLta seita ficarã
principias luminosos, qt!e acaba de expender o .privado do exercicio dos direitos politicos :-Uen.-

·Sr. Andrada Machado. Quanto a mim nascido e riques de Re::ende. ll-Foi apoiada.
creado na religião catholica, estou contente com . O SR.~~ :-E' para lamentar que a causa da

·elia, e intim~ente convencido da pureza d'a sua li}>erdade CIvil dos povos tenha sofi'rido tantas espe
-doutrina, e da verdade dos seus dogmas. Cl~ de oppressões, que até da mesmareligião, santa

Mas é assim por ventura que pensa o· mundo e- Innocente como elia é, se tenhão feito os governos
todo' A maior.parte segue olitrasrelígiões, e cada despoticos~ins~ento de tyrannia para.aca

-u.m diz da sua o mesmo que n6sdizemos da n05&1: b~ar a razao; erJgmdo em trimnpho da mesma
·seguem aquella, em que forão creados, e nella pra- rellglao aos.olhos do fanatismo, e da ignorancia ere
ticáo as virtudes civis, e· naturaes:'e nem eu, nem dula e quaSl brutal, os mais horrorosos vilipendios
os bons illumioados_ calholicos aereditamós que commettidos contra a dignidade do homem; e que
Deus seja um despota, um tyranno, armado sempre para extirpar· em sua raiz essa fonte perenne de
do raio e do trovão, para ferir, e exterminar aqueUes, abuso do poder, que inundou toda a ElU'Opa de
que tivemo a desgraça de nascer em outra religião, sangue, e fez arder em cadafalsos os varões mais
ticão alIes o que fizerem. . conspicuos e benemeritos das sociedades, nos"ve-

"E' verdade que os fanaticos dizem que essas vir- iamo~ n6s a~ra, asSÍIJ1.como se tem~stojáontros
. tndes ~tieadãs pelos que seguem outras religiões, povos, na triste necessIdade de redUZll' a· arligo de
Deu.s Só as premêa com bens témporaes; ma~ os constituição um objecto inteiramenté 'estranho do
catholicos bons e illustrados diZe~ que. Deus não pacto social; pois a religião bem se vê que ende
'perde essas almas ptrraS, que segumdo de boa fé a reça; a cada U!Il, que o queira, o caminho para o
religião em que forão creádos nos confins da ~rra, outro mundo, e a canstituição sÓ trata da derrota,
praticão as virtudes natn~, e civis, e com since-- que todos em corporação de.v.emos levar' neste.
ridade adorão a· Deus como lhe ensinarão. Deus não . Firme pois neStes· principios· de ·atacàrsómente
'Condemna a"virtllde, ~lle .a' salvará'.pelos, meios!lUe por u~a lei con~titu..clonlÚ.a-toY;l'ente110 abuso, que
só elle sabe: e ê notlSSO mesmo 'que~ como ~sse tem pz:xvado o ~dadao de um.:direito, o· qualllUDca
-um. nobre deputaa.o,.os prolestant~ nao devem Ir a -se podia presunur que"illle 'renunciâsse na infancia
.Rom~ porque a pompa e a magestade dQ culto ca- das sociedades humanas, digo·que-épara .mim tão
tho1ico. poderia atrahil-os,ec()D-vertel-os, que eu horrorosa - a idéa· e consequememente a ·pala-vra.
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tcUerancia~ como a outra de.intollerancia ~m ma- se dão, são inateis, ou nocins: Leis ime·não são
te..--ia dê religião. a~priadas á aquelles pataqt1em seleglsla são leis

.Ambas ellas trazem, em expressão resmnida, as- mas.
sociada a idea de um poder, 'de uma .antmidade, . O optimo nem sempre é o melhor; é preeis-;, ver
que coactinmente pretende infiuir, e dominar o se é Oll não applica.eI ãs cirewnstancias. Todas as
livre arbitrio da consciencia nos ohsequios. que a cansas principião, depois ehegão ao seu termo.
crealo.ra por affeição! e impulso natural é leva~ a Tal alimentoiorte, que é bom para o estomago de
prestar ao seu creador; o que .em a ser um pnn- um homem tambem forte, não póàe o homem

·cipio de políticafalso, e vicioso, fautor do fanatismo, nOT~O!I o menino de repente supportal-o. E'
e espírito de partido religioso, qu.e arma os homens preciso creal-o com leite; e depois se habilita pa.ra alí
uns contra os outros. . mentos mais for.es; creio que nem tudu se deve fazer

- Embora se admiua um só culto. publico como de repente; é precisoaltenderao estado dospo..os. Por
aquelle que pertence á communidade do estado; isso propuz o meu adrlitamento que julguei justo:
mas o cidadão deve ser considerado como tine.no todaria a assembléa. decidirá como entender melhor:
fôre da sua consciencia, para não ser perseguido e?-. tambem não sou muito aferrado ás minhas opi
peIo mesmo estado por motivos de sua crénca par- Dloes.
ticular. Não hei medo crue a religiãoca\holíca, que O SR. C.Ul.nLRO E MELLo :-üSautores deste pro
ora proressamo~,Tenha -a diminuir de consideração jecto, Sr. presidente. seguirão o methodo de esta
pe~o culto partlcular das outras;. J?~nhum hornel?- belecer em these ca~a um dos direitos indiriduaes

· deIXa no paIZ em que nase<;l1 a religmo de seus pais do homem para explicar depois as limitações que
· em que foi educado, para.l.r abraç:lr outra; aquelles de..erião ter na sociedade. Por este motivo estabele
que o fazem têm sempre um interesse profano !1essa cerão tambem como direito indhidual dos cidadãos
apostasia, ': pouco se perde na excommunhao de I b~l~íros a libe:dade . re.ligi~sa, e O?S artigos que
um.~ypO<?nta.. . . IdlscutimO~puserao as Iunltaçoes queJwgárão conve-

:"fao sejamos poiS mãos pollticos á custa de pare- nienles e Justas:
eermosmui ca\holicos. O Brazil necessita d~ po- E'esteumdosdefeitosmaiscapitaesnoscodigcsem
voação, de homens industriosos, que aproveltand;J geral tornando-os doutrinaes. Semelhante methodo
as facilidades naturaes qu~ eUe orrerece. e~ ~reve é mais aproErilldo para discussões philosophicas de
o fação opulento: deve pOIS p~r seu .propno !nte- uso das escolas, e contém 11 grande difficuldade de
resse ter um governo hospitalell'o, e nao mesqumho, explicar definicõesquasi sempre difficeis eperigosas.
e fanatico, que se importe com o que se crê. ou se e por certo mUlto arriscadas em materias de legis
deixa de crêr em materia de religião. lação, porquanto produzeminconsequencias. f.lzendo

Fique á provincia da prédica dos theologos a per- os codigos antes lIvros de doulrina do que complexo
suasào pelos meios que recommenda o Evangelho; 'de leis para serem observ:zdas.
c f;'Overno os honre e proteja em seus tratialhos, Todo o legislador deve com madura e seria re
como mestres da religião ({ue profe~; mas res- flexão escolher d' entre as materias as que forem

·peite todavia o direito da litierdade Civil. com que o mais conformes aos direitos sociaes e á utilidade
·cidadão póde crer. ou deixar de crer aq_uillo q~e se geral, e estabelecer regras limpas de duvidas e
lhe ensina; porque crer, ou não crer nao é .cI!me. -proprins para a observancia. Isto que deve ter

Votariapois pelosartigossegundoe~tã<?redlgld?s; lugar em qualquer codigo legislativo deve ser par
se não que a mesma palavra tolerancw e para mIm ticularmqnte observado em um codigo consf.itucio
mal soante ; e regeitaria aliás todas as em9Dda~c,?~o nal. Quando se estabeleceu e sanccionou o princi
menos liberaes, emenos'consentaneas do pt"lUClplO pio geral da liberdade religiosa eu dissera que se
·que tenho estabelecido. - omitisse por estes fundamentos, que são de muita e

O SR. HEnTQUEs DE RuE""DE:- Eu dire.i contra 1'.ar!i~ular importaz:cia; mas por molestia não as
pelas mesmas razões. O nobre del?utado disse, que Sl~tl a es~~_dISCUSSQes, nem talvez preval~cesse a
nenhum homem deixa a sua religião, e aqueUe que ml!lhaoplmao. ~~ nóstrata~semosesta questao ':omo
a deixa não tem' nenhuma, é falto de morãl, e leva- phllosophos pohtIcos poderl~mo.s ?stabelecer aqueI!a
,se a'algum interesse. E' por isso mesmo que aqueUe th~se como conforme aos pnncIplOs g~ra.es dos di
,que deixa sua religião não tem 'nenhuma, ~ue nós Telt.osdohomem; mas o.nossod~ve!'é.limltado ao~e
o queremos apartar da nossa so~i~~àde;JlorISSO que leg~sladores. á quem cumI!re .nao deu:a~ ~~ leIS,

·todos os que professão uma relIglao. dao um certo mlll?rmente sendo constltucl~naes, pnnclplOs de
-gráo dedesprezo e infamia a.aqu~nequeabandona a duvidas; e a tb.eserrese.nt~ ..aI encher de :pav?r_ e
-sua, ê que eu propuz que seja pnvado do uso' dos susto asconsclen<:;'lastmlldas que se persuad~rao
direitos políticos o catholico que apostatar.: gented~ que fica sendo_lIvre a qualquer dos z:o~os cl,!ia-

·sem caracter. sem religião, e sem moral, oao deve ~aos, que professa0 desde o berço a religl~O.~~tno-
gosar destes direitos. hca romana, o abraçar qualquer ou~ra reli!Slao:
· Eu sei que. eUes se farião hypocritas; -sei que Mas a these passou; _estã san~on~da por esta
.Jesus Christo ameaçava excommunhão,.e desgraças augusta assembléa; e nao é .posSlvel"já. revogal-a,
,ao hypocrita, mas. eu disse que é -preCISO attender nem a tanto se affouta a m.lDh~ ouzadla. ~umpre
ás consciencias timoratas, e capitular com os pre- portanto. estabelecer. nestes artigos as. exphcaçoes
:jnlzos ·publicas.· . _. .. í{u~ pratlcanU!Dtt: asslgnalegt o US() -da liberdade ra-

h·_· '. dind· e hgxosa. Fôra asSlID conyemente estabelecer que em
- Os ~:osehocar:-se- 1aomUlto, persua . o-se qu. lugar. do artigo 145e puzesse o ~i~o 16, em.qne se
nós delxava:mos livre a seus ~hosbapoJta~red' .di7;;que a religião .por excellenCla e a catholica 1'0
quando qUlZ8Ssern. Pergunta o. no re e.?u a o, mana:; e dizer-se ,dt'pois . que se tolerão todas

..() ~e temos nós com·· O' p,?vo l~orante'. Temos ~s mais religiões, podendo os que .professarem as
'mUlto; se o seunume:'O_ e ·mUlto grande,_pófde decommunhãochristà gozardosdireitospolitieos.
~usar :ruina ; agora se e tão peqaepo, que r:ao az . . . . - _ '. _'. '. .. _ .
· o•.-é outro caSO ; mas é .precISO . considerar, D~sta mane~ ~ao fi~"a .tão assustadora a .1dea
~presidente. que dadivas, que não servem a quem da hberdade rellglOsa, nao dando lugar aos tlmo-



SESSÃO EM 29 DE OUTUBRo D~1823

-ratos a. lJUe pensem. que assim se estabelece a ampla Em Portugal meSIÍ1o, donde vem a nossa origem
eIargaliberdadedeeonseiencia.A.tolen.ri.ciaSr.pre- ba exemplo.,s de tamanha tolerancia, que' contamo;
~e~te, não é só eoriforme li politi~ pUl"!!. e ttan- monros e JUOOos empregados em diversos lagares
~dade dos estados, mas aos pnncipios E§sen- do- es~do. Na celebre lei em que se uesterroll a
Claes da religião cl1ristã. O seu divino instituidor ~dadede se reputarem infal1les os descenden-

. persuadio com doçura e mansidão os:que devião t.es dessa nação escolhida, e depois degénerada, se
en~nella;ensínollaosseusdiscipulos esta mesma referem aIgWls destes factos. .

~~'e~ro;~=~~: ~as::; :UPt1~ Ttra po~. ú?d~ a duvid~ ~~·que a.toleraü.cill seja
do ttin - I ~"~A_ d contra. os pnn.clplos da religuo chrlStã, mesmo da

u ~'" e !?l! mora os 1erJ.UU:> e entra os da peste catbolica,.-a. pra.tica -~'ue de.Ua ha na propr·;" capl".tal
do genLilismo, ou de ~alquet' falsa religião. .. d h li -

O cel b li 'rt~l_"> 7 Ch' ,_ o cat o CISmo, ven o-se Judeos tolerados e aquar-
e te vro Ul 1 u=uo: ..esus nsto pe.a sua l"elados no oroprio seio da capitál do mundo catho-

tolerancia 'lJlOfk1o dDs ltgisladores: e que explica a li t
fundo esta doutrina é contado entre os orthodoxos. c~; no ce ebre bairro denomitiãao letto existem.

_Os ~ais" celebres escriptores de direito publico ec- ~ Judeos, <IU:.e .~ custa de um certo imposto eonser-
cl tl ab - hil hi vao a sua religlao; 1150S e costumes. Modernamente
e~las co. _raçao como p . ';lSop "ca, juridica 8 na F~ça. n~ reino christianissimo e ligado ao

mmto ehristã & mesmo catbolica, a tolerancia de catholiClSmo, se estabelecerão instituicóe5 desta. Da-
todos os cultos na sociedade. tureza. • .

A principal base desta doutrina é o direito innato
a tod~ o· homem de ad9rar o Ente Supremo no seu Verdade é que nas constituições modernos legis':
eo!"a~o, abraçando aqueDe cuUo, que mais lhe coa- ladores, que se presavão de desabu'sados prescre\"e
vêm '. competindo porem AO legislador modera-lo rã!? o uso das ma~ religiões. estabelecendo-a como
com aquellas instituições, que sendo con!ornles a umca; e .é parl!- pasmar que estes bomens tão fau
~te principio combinem tambem o interesso da S()oo ~r.es de ldêas liberae.s, restringissem lanto as da re
ezedade, consolidando a segurança do culto domi... hglã.O. Dar-lhe-hemos por motivo 11 manhosa política
nante, e evitando os perigos das eont.roversias, pro- ~e seduzirem o.s povos. lisoQ.gea.ndo-os com os sen
selytismos e querellaS de.reliçião. timentos da ~nlca obsenllDcla da sua religião b~m

F; tão ligado I) culto publico com 08 interesses com~ o fizerllo com a conservaçào das antig~dy
politicos, que o legislador não devo ~rder de vista llAStlll5, para os levarem ~I)S seus flns políticos.
a sua intluencia no bem estar da sociedade. Lúl'ados Convém, por~n(o, Sr. presu:~cnte, confessar quo li
da força destes .argumentos, e das lições dA historil1 lolera.nclIl ~lm regulada ~ao otrend.e a religião, e
que tantas pagmas trllZ ensanguentadas pelo Cl1ror promove I)~ lnwresses POlttIC?S a saCldas. se o ce
das guerr!ls, e do principio exposto pelos mais co- 1ebr:e cscnptor da dneadenclll: ~o imp~rio romano
l~bres philosophos de que 4 tolerADcia é quem 01- justifica de lllgu~ modo 11 pO!ltl~ dos unpe!adores
tingue eapaga o furor dos pa.rtidos o do proselytiamo ro~no8 persegll~do os prlm~lros cnnstilos, se
assentão que não ba, nem para bem da mesma elOgia o celebre lmporador luhano por se~uit" a
religião catholica, nem para tlllDquillidade do est.a- mesma vereda" a~ando que a int~oducÇàO d'a
do, maximll.maisacertaâa do que o estabelecimento queUll Doya re~181110. la C~D.~ll n .8.n~8a prosper~
d~ uma IUmmosa t.olerancia, por maneira estabele- dada do Impe1?o, ~UJ~ rchgJl1C? ~ra mtlmamente 11
clda que a princiJ)/l1 religião do estado não sinta gnda C?m as InSütUlçõ~S politica,s, sendo II maior
deslustre., nem pongue.n?s suas instituições, que p~rte aos seus deuses ~lrtud;s delficadn~, devemos
pela tnalor parte se derlvao (10 uso e pratica antlga dizer que nem a doutrina d ~lJ!leUe sabIo é algum
aa religião dominante, e da influencia que eUa pro- evangél~o, nem d~\'e .ser ad~l~t1dasem se dízer que
duz nos costumes-. .' a.doumn.a dos pr}melros chrísUlos era nova, e pare-

A pratica das nações vem em apoio desta doutri- ela por lSSO peng0S?- n'aquelles tempos eSCuros, e
na. A historia nos ensina quantos males se tem se- erll: álgum tanto arriscada pelo espirHo de prose
gui.d~ ~ intoleranci~,e quantos bens ten;t produzido lytlsmo•.
a politlca observanClll de se tolerarem diversos cnl... . O ponto estâ em. que o estado combine por tal
tos. Um mal entendido zelo da religião catholica modo o uso e pratica das diversas religiões que se
levou os nossos maiores a talar com ferro e fogo to-- conserve a paz; crue a religião principal do estado
dos os. miserav~is que não pl"O,fessavão esta x:eligião. não pez:~ o seu lustre ec..esplendor, ~ não se sigão
~ ASIa, a.. ACrlca, e a Amerlell lorão o theatrl> de persegulçoes. Por certo nao as haveraõ, guardando
tão sangUInolenta dev~o; e mesmo em Portugal, se a regra de que seja o culto das toleradas parti
a exemplo dos hes~anliOes7 o celebre e Sabia rei cular, e se evitem offensas de interesses nesta ma-
D. ManoelCez laoçar tôta vintemilfamiliasde ju- teria. . .. .
deus, que, segundo o grande historiador Damião deO exemplo dos Estados-Unidos, que levão muito
GóeS, por.não quererem .mudar da crença de seus avante este principio não havendo religião alguma
pais, levárão para diversás partes da Europa as ar- dominante nem paga pelo estado, mostra que os
tas, industria, commercio, e avultadissimos cabe- povos uma vez deixados a si Jlel0 alvedrio de asco
daes, que forão. enriquecer diversospaizes. . .. lherem.? culto que .wais. quizerem não usão de

A. revogação do edito de NantaS produzia iguaes p~selyt1s!D0' nem: acendem· guerras àe religiãO.
males á FranÇ.4; e.os.huguenotes, que pela sabedoria Dlr-nos-hao que este exemplo não nos de~semr
~o grande Henriqn~JV,sedesafuontárào das por- d~~ regra, porque nos Estados-Unidos não. ha reli
.fiosas per.segol~. e.da memoria;horrlvel do dia de glao dO....estado, 9Ue-se deva man~r illesado contagi9
-S.Ba~oIomeu,virão-se !orçados a deixar opatrio deoutI:as doutrinas. . .. , . ' .. i

solo, viD.do em .grande parte povoar e agricultar os . De bom grado o. concedo; e este nunca visto
paizes da. ~~ri.ca. do . norte.~Deixo olltros'mui~s eiemplo na hist?ria. antiga e moderna, effeito de ser .
factos que ,sao;co~ldosde to4os, para .re~enr aCIt!e!!8- povoa,çao compostade~homens de cüvers&S
algnns eJ!l"~n~o-quefu~eeem 6 confirma0 a r~lígIoes.6 .~ltas,em queID; nao· havia, por assim
;Jossa opuuao. ... dizer, religlao alguma privilegiada, foi só trazido
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.para mostrar apouco que se podem temer hoje em Nem é para assustar que esta faculdade connde' á.
dia perigos de proseIytismo. . mudan~ de crençajpelo contrario quanto mais

N6s temos entre' nós argumento mais ~deroso. toleranCla ha <!.os clJl~ e mais fruições para ·too.os
Existe uma igreja e culto anglicano, perrolttido pelo que os professao;malOr tranquillidade e socegoha
tratado de 19 de Fevereiro de 1810, e delle-se não e menos quereUas religiosas. . '
seguia ai"nda o mais -leve perigo, Dem receio de '. :Uém disto, .Sr. presidente, é este o meio de con
desassocego, apezar de que, ileslisando-se os ingle- VlQar ~n.gerros para augmentar a nossa povoacão
zes algum tanto do que lhes fôra permittido, cons- (['le tão mmgoada está, e tão desproporcionadã á
truirão igreja com exterior proprio deilas, o que grande extensã;o do territorio que possuimos. Nin
lhes fôra expressamente denegado. ' . guem ~e expatna sem a certeza que ba de encontrar

Conforme a todos esses raciocinios, Sr. Jlresi- ga!antias dos seus di~itos individuaes, e de pro
dente, .é a conceder-se; depois de estabelecrdo o pnedade, e a toleraneta do seo culto no pail, que
ponto de que a religião catholica .é a principal e a vai adoptar por nova patria.
unica mantida pelo estado, a tolerancia de todas as São verdaâes incontestaveis, que a experiencia de
religiões com seu culto particular. todos os tempos, e o que acontece DOS Estados

Não ha assim que receiar offensa alguma á tran- Unidos, prova sem replica; e por certo é inherenta
!l!lillidade publica, nem mesmo l'Elceio do abuso da á todo o homem o desejo de gotar da segurança
liberdade religiosa. que se estabaleceu como these; flessoal. e de propriedade, e de oermanecer na re·
por quanto do uso particular niío resultaráõ incenti- .gião, com que foi crendo e ed'ncado, a qual por
vos para mudanças, sendo o principal fiador desta isso tem por verdadeira.
materia a persuasão em que cada um está, de que a O artigo pois sendo concebido na maneira acima
a religião em que foi educado é de todas a melhor. di1.a tira todas as duvidas e raceios, que se antalhão

Este principio certo, observado erotodas as na- ao ver esta materia. Sejamos. Sr. presidente, cohe·
çôes, fOl mui felizmente explicado pela boca da rentes com as lutes do seculo; sejamos philosophos
celebre Zaira, na tragedia do seI! nome, quando ar- sem demasia; políticos, sem aCauteza, e religiosos
guidll pele cavalleiro irancez de amar, e persistir sem fanatismo), nem hypocrisia.
no culto dos musalmanos, sendo de origem franceza, O mesmo :;r. deDUl.<ldo mandou .á mesa a se-
respondeu que não tendo, visto outro algum culto guinta •
desde que tivera o uso da razão, julgava aquelle o Cf EMENDA.

melhor de todos. u . No legar do art. 14 ponha-so o que se díz no
. O culto da nação em que se nasceu, e em que se art. 16.

habita, ó de tal {6rma arreigado no coração do (l' Art. 15. Tolerão-se todas as religiões e o seu
homem, '<tue parA mudar é lIecessario ou uma for- culto particular; e os que professarem as christãs
cosa conVIcção, o que.é dado a poucos, ou motivos poderáõ gozaI' dos direitos políticos de cidadãos
ae in~resse que, tanto arrasta os homens. São brazileiros, sendo' s6 tolerados os que pertencerem a
por conseguinte poucos os casos desta naturesa; e outras communhões. - Carvalho e MeEle. » - Foi
além disto, applicando a doutrina ao nosso caso os apoiada.
bispos tllm por sua instituição divina direito de vigiar b SR. S~LYA LISBOA: _ Sr. presidente: haven
sobre estas mudanças,.e au~oridade para as evilar.e do-se pelo. Tequerimento de um Sr. deputado nesta
punir. sessão deferi40 o reunirem-se para a discussão os'

Resta, Sr. pre!idente, fanar da outra parte do aTtigos14; 1i?,16 doproject~ da constituição'- que
artigo, <{ue estabelece que poderáõ· gozar dos direi- sao dematenas connexas, nao posso dar voto sem
tos pOlitlCOS de cidadãosbrazileiros os que profes- tambem trazer á colleccão o art. 24: deste mesmo
sarem as religiões de communhão cbristã sem ser a titulo e capitulo, e o ai:t. 143 .do art. 60 capo 10,
catholi~ficandodelles privados os que professarem .visto que lhe são correlativos.
as outras. NaqueUe' artigo 24: se diz, que aos bispos fica

A razão desta particular excepção, ácerca dos re- salva a censura dos escriptos publicados sobre o
ligiões que Dão são christãs, é mui bem f~ndada,~ dC'gma e moral; e qUando os autores, e, na Slta falta
tem por base'a peior moral e extravaganCla de cul- os publicadores, forem da religião catholica, o go~'
tos, de ~e senão podem esperar virt"ies moraes e vemo auxiliará os mesmos bispos para serem puni
políticas N.as communhões c~ri~tãs ha J. l'eligi~o.de dos'os culpados, E' notave! a inconsequencia de se
Jesus Olristo e -8 sua suavLSslma, pura e dIVIna ordenar aos bispos a censura s6~~~te dos escriptos
moral. " . . contra o dogma e moral, e não con,tra o culto esta,,:,
, Verdade é que-difierenças ha na crenca de alguns belec:rdo'; e o éonceàer' o auxilio 'do govE:rnopara se

mysterios, e na f6rma do culto, mas nós não ~omos punirem os culpados, ~e forem dneligião càtholica.
theologos, somos legisladores politicos; e toda adou- ..Se ha libe~da~~ .religiosa:; como ha e:t4pa em. pu
tnria:até aqui exp,?s~acónvencê~~e q';Íe a instiluição blicar cada mwvrduo, usando de seu livrearbltrio,
accrescentada naultuna parte doartlgo DªO orrende o qUe entende ser Terdade,aínda contrá o-que.se
a: religião nem apolitica. Se os que as professarem diz ser dogma e moral, sendo materia de duvida aos
forem . cidadãos brazileiros, po:r nascimento ou na- que de tudo duvidão e afi'ectão de superi~r entendi
tuiálisàçaó~' inj?Stl? sérápriva-:-Ios dos' direitos !l0li';' mento; 9 que é veftiadeiro dóg~, e -p~ra m.o~al t
tiéOs ,só pela dill'erença' de crença ~: exemplo temos E se D,lSto ha culpa, porque serao p~dos UDlca-
ria:; christianissima~Franca, onde todos os cidadãos mente'os . eScriptores, que professão' á' religiãõ 'ca
gozãode .iguaes direitos'; .e para no~r",é, que pela Ith.ali.'ca? QE-e privi!-egio 'terão 'Os escriP.·tores.dasmaís
teimosa porfia com que os mglezes'pnvao os catho-commun)lOes e selt.as p.a!'a' terem, rmpunldadeno
acos irIandeies:doS empregospoliticos; se tem sus- .ataquédo dogma· e da 'moraf 1- _' '.' .' .. - - ...
citado:querellas r~li~osas, e ~~cu~Sões, que talvez: ·Nô~rt;l~ é notav~~~~'Sé 'obri~lte6im~~a_
sejáO: a origem pi'lDClpal ~àanarchia e'desgraças da 1dor a Jur~'o man!Cf a 1'Elligrao.cat~ohca, apostollca
Irlanda.: ..' .. ': '. '... . '. romana, Dao obrlgando-o- expressamente a-obser-
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va-la, e faze-la ·~bservat';~m~llindo-o. tndavÍa a f toso assumpto na discussão das explicacões e modi-
observar, efazer·obssrv~; a ~nsti;tuilft~ politica da' ficações dessa regra. .. . .. .•..
naeão braziIeira, e·as malS leIS do unpeno.. Mas,~ cumprir com o dever, e não exceder os

Como o Imperador poderá. manter tal religião, se poderes:de meus constítuintes, e da na~o exporei
os brazilciros tem libérdada de náo observal-a? Eis o que entendo; bem que pareca oPPoT-m~ ás don
a contradiceáo da,garantia dtJ liberdMk religiosa, trinas, que ora se dizem ser -das luzes do secu.lo.
qu~ os seus". defensor~ .~~ s~; a eolamna das Sei qua~s são as f<mtes ~oximaS, donde se derivou
IDéllS. garantiaS 1ÍoodireltoslDdinduaes, c, ~em a.a doo:tr1~~ .~ gara'!t~ euradas no projectIJda
qual, todas as outras cahem por terra! Sela-me constltUlçao: mas nao GSUlu CQnvencido da sua
~rmittido 'notar, que, depois da revolução da illimitida appliciação. aoBrazil : .antes estou admi
França. vo~arão por al~ns annos as pala.vras~- z:ado, de que. não se co.nce~end.o a liberdade poli
gicas de-liberdaáe e l.gualda-tk-; depoIs substí- tíca paraq-Jalquer sentir e lDcnlcar diversa fórma
tuírão-se as de-gloria e rictoria•..,-Passarão es.sas de govern~, da que s~ ~cha adl?ptada, e tendo aliás
modas·: agora subrogou-se a legenda das garantlas, só por objer.to ..a feliCidade. temporal. se haja, cOm
que s6 esta\"ão encantoadas. na5.kansacçOOs com· absoluta franqueza, concedído a liberdade religiosa
merciaes e diplomaticas. erp que tanto se arrisca a felicidade eterna. '

E quaes serão ?s p.adores solid~rios dessas ~n- - 'No . ~~. 16 se ~eclara ser. a religião do imperio,
tias, com especlahdade ada liberdade rebglosa, a religzao cathollca 8nostohca romana. Esta so
dando a .certeza de que não ~urbaráõ !- .consciencia lemne declaração manu~sta.a. convicção dos autores
e harmorua dos povos, que aliãssó aspU'ao á melhor do proJecto, de que ahI e.nste a revelacão authen
organisação .d~ governopar~~_segurall9c1de .sua~ ti~ da vontade divina sob.r~ o credo e cultoneces
pessoas, propnedades, e rellg180 do palZ 't Flquel sano para adorar e propIcIar aDeus. Porém esta
espantado de ver DO apologista do projecto fazer mesma' declaração é a que me confirma na opinião,
nesta sessão emenda do art. 16. tirando o titulo de que nenhuma autoridade do mundo p6de dig:.
de exceUencia, que havia dado á declarada f'cligiào pensar na re\"elada lei de Deus, apregoando que
do e3tado. cada cidadão brazileiro tem liberdade religiosa;
, Em verdade, eu antes já havill considerado estra- que é o. mesmo que dizer, que tem direito de se
nho tal titulo; porque a c.:r.~eUencia se tem feito conformar, ou se 0pI;lor, átal vontade divina, se
baTa~, e até applicada a cousas não excellentes. gundo o seu privado JUizo, manifesto em acto pu
Não desejava alteração do titulo consagrado pela blico, sem que o governo o possa impedir, nem
igreja. c que se não 'Vê noarligo de-unica sancta ainda tirando-lhe os direitos politicos. Isto (perdoe
- etc. ' se-me diter} parece que é autorisar, ou dissimular,

Não era necessaria Da constituição a mora decla- a rebellião dos brazileiros contra o ente supremo.
ra~o da, religião do ~ta."(); porque. ningllom jú- Longe de. mim a .u~urpaçã? do juiz~de p~U$,
DllUS dU"ldou deUa; nllO se revelou nISSO segredo, tendo o maligno esplnto de lntoteranelA el'ltil, e
Dem se f~ dom e favor ao povo brllzileiro, que é d~ perseguição a nacionaes e estrangeiros, por se
cailiolieo decoração. e que se comprat. do cul\.() guirem os dictames de suas conscieneias. O tribu
divino com a maior mllgnificeacíl1: c supposto re- nal sanguinario, e anti-cb.rist5.o, da inquisição,
conheca que os ecos narrão agloril1 de Deus com o maldito do-Santo O{fíeío-. está nbolido por tra
brilho· de milhões de s6es, ou est.rellaa, comludo, tado, e ainda mais pelo espirito philantropico.
fazendo seus pequenos luminare:: ante o throno do Porém ha enorme differença entre perseguição:
altissim? em suas ~ej~s. parecem querer ~ributar de ~etcrodoto~, epermíssão indE!fini~d~ se~emos
todo o Incenso da Arabla, e todas as essenCIasdas naclonllespelluros, apostatas, mfieLS, lroplOS. O
flôres, em adoração do pai de immensa magcsl.ade. Imperador prestou Juramento de guardar a religião-:

Não impu~ei o art. 8 do. ca\>. !I,em que se catholica apostolica romana. Igual juramento esta
eoncedeu o direito de cidadão brazlleiro /lOS estraD- augusta :assembléa requereu de cada' tiro de seus
geiros naturalisados, qualquer que tosse a sua reli- deputados. .
gião. pela necessidade politica de attrahir ao impe- Não comprehendo pois como cada um de nós,
rio europeus ut~is, para melhora da população e ligado. ecnsuas consciencias ~ocn·o sagrado vinculo
industria. " de tal Juramento, em que se ·InVoca a Deus.por tes-
-Nã()cony~~ fater (por a~sim'dizer.~· ares~eito~munh8: de sua. verdade, e .se p.rovO;Cll.8 divina

danes i'JUjulncao.degenere, 'Vlta, et moribus. Com- vmgança ao perjuro pela clausula~assunDeusme
tanto que não. turbem.o estaâo~. e o culto, podem ajud~, p6de contradi.ctoriament~ desligar-se de.
viver; casar, ~mlI!e!Clar, .agnculturar, exercer tal vlnculo, e, na. qu.ali~a?ede l~lador, procI~-'
qualquer -arte, adql1lnr e rettr~ seus bens.. Até n.o lD:ar, c0!D0 garantIa 1Ud1Vld~ .a liberdade re~t
evangelho se rScommenda 8: can~~e aOs estran~e!:- gt05!L, _amda s6 dentro do grem~o das communhões.
ros, e se declara, quê. no dIa de )UIZO o ~terno JUIZ ckMft~.. '.. '..:', .
arguirá.aosmã0s:-era e3trangetro, e_MO me a-t?- iE ttao menos znco~te5tav~l,que tºdo o povo
LhéSte.-Não· se da porém a mes~a ~o a respeIto brazílelro tero prest:Ido Igual Juramento; e. de ~odas
dos riatniaesdopáiz, que ':qwz~em ap.ostatar da as.~~as te~Ymdoa.ctas,pr()test.ando-vwa(1,.

r"eligiãocat~o~ca,e nemamdaa respelto ~os.es": r:e1zgwo ca.thobca ap'o$tolu;aro~na.-1em-se n?-_
ti'angeiros disSIdentes della, para terem. os dIreItos tado com borror os factos de vapossnmmos .pontl
politiéos. ." - . .' !iCE"S em tempos t':~cnros, .portereI? absolndo do

.. Por' isso - nàoposso assentir;ios arts. 14 e 15, Juramentg ~e. fidellllade aos ..subdltos de alguns.
neroamda. com as emendas,. que já alguns se~ sob~rano~. al~da, q:ue reconheCIdamente tyrannasâ
nhoresde:putadosfizeríío, reconhecendo aS difficul.;.- n,açao. e InfleIS á 19reJ~ . . , ..
dades, Sr. presitr~nte.~ r-e~do;,vistQ c0!o.d0"passar -cCamo ~is, se:póde. v.er,se~i~ borroxo l?ro
o art. '1" § 84> .do tit. 2?da-tiberàade re(lgíOsCL, como pox--$ á l"berdade reh.gwsa,lUIlda que só restncta
úma ..tLiS. garaniias-. Ó{)Silire~t.os de cid~dão bra:zi-:- ás C?m.rnun~óes ~hristãs. quando a1iásnenh~
leiro, maljá.po.derei balbucIar- sobre tão· momen,. subdito do unpeno, e nem o 1mperador, p6de det"'.
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xar. ~~obsen:ar o j~ento. dado de guardar a' lit~, aco~lharião declaração semelhante á d~
reli~o catholica apostoli~ ~ ISSO com .0 pt:etexto artigo em discussão; e bem se poderia responder
d~ dictaI!1e_ de sua co~SCIenClaeJ!l segrur quaIqu~r aos censores .sobre esta anomalia, como o nosso
seIta christa, com publica apostasIa da commutih~ Salvador ~epli~u aos infatuados doutores da lei,
.~ santos, que faz.~ do. SfJDboI~ 40 •cathol!- .que lhe Cltavão a tolerancia de Moysés sobre o li
asmo 't Nenhum tnbunal ou JUIZ admittiria tal li- beIk> de repudio-pela dure::a, de 'Cossas car!UÕeS
berdad~ em p:>..rt.e cu ~stemunha,que J>~li~en~e'Cos.permittio essa licença,. - Se abrissemos a·pri:
contraVIesse ao seu Juramento. Admíttída tal Iari- melTa conta em novo estabelecimento constitucio
dão da r~ligiã,?, ~ fé publica, ext,:rminar-se-hia a !la!. ~m terra d~serta,'onde aportassem divers05
confidencl!l.da JustIça, e da hu!?am~de. . _ mdiVlduos de difi"erentes crenças, religiosas, para

Sr•.p~dente. Lendo-se a h1.Stor.a, tMfs .'Canaçoe8 1 fund~em um estado a seu geito; teria cabimento
das l.gre;as protestantes, e com espeC1~lidade aos Io reciproco accordo da liberdade religiosa para si
escript.ores inglezes, vê-se, que quasl t.odos os e seus descendentes.
sectarios das communhões christãs, dissidentes da !'eslas singulares circumstancias se acharão os
religião cailiolica, dizem, que só elies estão no 1:er- Estados-Vnidos da America do Norte, Mas ainda
dadeiro c!lristianismo•. d;a igreja_rerorma~a; e que assim, tolerando todas as religiões, sem m~nter a
os sectarlOs do cathohcmno estao na chnstandade nenhuma, nunca declararão tolerada a indefinida
corrupta, e que são iqollllras, ou impostores, ou liberdade de religião, de sorte que lambem permit
estupidos. tissem, ou lolernssem li irreligião e immoralidade

Como se poderáõ conciliar entre si os naluraes publica, Por isso sempre em todas as suas consti
do imperio, crendo uns que s6 ha salvação no gre- tuiçõos se requereu ° juramento, que suppõe a
mio da igreja catholica; e presumindo outros, que crença em Deus, e na Sua justiça aos bons e maus
o Imperador, e Os representanl.es do povo, que na Vida fut.ura.
prestão o juramento de guardar a religião cntholica, O llrazit núo está nas circunlstancins de taes pai.
são idolatras ou impostores ou cstupidos? Isto ton- zes. E' do nosso brllzÍlo, e Complllcencill. \'('r :l um
deria em breve 8. muito diminuir o nu~ero dos e4- pom de irmãos, desde o Rio-Negro até o Urupuil~,
lhoiícos, como já se e~tá ven~o nos pnlzcs, onue os prc~cssan~o c presuMo a religláo cathoticn, jlllUIUS
governos tem concedIdo 8. hberdado das commu- pedIndo hcença de não obedecerem ú vontade e re
nMes do christinnismo. velação dh'ina, que nos lem sido trllnsmittida, á

Sim: a igreja 6rll a Deus para ilIuminaçAo dos perto de dons mil annos, na pureta da fé e tradição
erradios, da verdade - illuminare his qui in tenebris apostolicll, considcrando-nos com razão sob a pro.
et in umbra mortis 8e&ent-; mas no canon da tecção do salvador do mundo, tomo rem:dos por
missa tambem invoca o poder de Deus para subju- grande preço da escrll,'idiio da idolatria. e não
gar os ínfieis-paganorum el hU!1'eticorum super- menos da incredulidade dos scismnticos c Dpostatas
biam dexlrlB t'lUB 11irtute prosttTne. Como se po- da união entholica.
derá infringir o nosso systemll religioso, tão ligado Congralulamo-nos de pertencer á terra de Santa.
com a vida e morte, tanto ina regeneração do ba- Cru:, onde primeiro se arvorou esle S)'mbo!o da
ptismo tonde cada um de nós se considera em pia nossa redempção, levantando-so o altar em Porto
cr~nça, p.r~metter, n~ fé dos pais e padrinhos, se- Seg'uT!' .pelo doscobri~o~ Cao/'al. na Pascoa da re
gmr a rehgIão cathollca) como quando se tem am SUrTe1.çaO de 1500, asslstmdo II mlssn sobre os mon
vista a eternidade nos testamentos,. onde se faz tes visinhos os indígenas do paiz, imitando os mes
a protestação de morrer o testador na mesma reli· mos. nctos.de adoração, que ",ião fazer os descobri
gião't Elie além disto é o que tem feito li. collcordía, dores., como refere o pai da historia do BrazH, João
do sacerdocio· e do lmperio, e está ligado com todo de Barros; dando depois em regimento aos gover
a systema da hierarcliia e jurisd}cção eccle?iastica, na?ores os monarchas d~ Portugal, que, ,sobre ludo
seguro por co'1l.cordata.S com.a sede. ap€!stohca. CUIdassem na prOJlagaçao d~ fé catholi~, decla-

Como. se póde em nova leI constltucIOnal cortar, raudo prezal-.a maIs,.que a rlquez~~? palZ.
e de subito, todo este systema complexo, com a Graças aos ~éos! Yemos ~sta rell~o perpetuada
ín'll()vação, que tende a comprome~ter. a paz dos com a verda~elIa re~eneraçao;do baptlsm.?, em que
povos e a harmonia com o cabeça da 19re]a? COlIJo. até os padl'lnhos dao garant~a.s á educaçao, e sub
ainda'o consultando á prudencia política, e ao sistencia~ ~as crianças, com3ue se ~em formado um
bom nome deste senado, nos a~imarero()sa. dE:s- povo re.h~losO. que a~é Dao d!1V1.da paga~ ~ara o
viar-nos da estrada, que. n'Os abnrão os plamfica- culto dil"lno o que .plamen~e lntltula-d~zlmo ~
dores de novas· constltuicões modernas na Europa Deus.-Cousa mystenosa 1 Nao obstante o pouco
e-America, que não se avêntu.rar~oa traSp'assar as :aber das Côrte~ de Hespanha e PortuJSal, permit!io
chimeras dos escriptores de gabmctes, que nunca Deus, que a ~als vasta e melhor porçao da AmerlCa
manejarão negocios-âas.Daçõ~, par!! os congressos desde a Flonda até o_Cabo d~ H~rn.e, fosse descl?-~
de .esta<listas praticas,' qne, lDstruidos. pelaexpe-: b~!ta pela~ duas naçoes mlllS distmctas da reli_o
riencia d~'séis mil anno~, têm recoDhecl~o.a neces- giBa ca tholica. . . ~
sidade de"unir a religião com o systema CIvil, atten- Este facto está aos olhos do mundo. Expliqcem
dendo .aos credos, cultos, e habitas dos· povos, e os desabusad?Sdo seculo como quizereO?-. 9_certo é
estados respectivos. que ~s planificadores ge novas.con.stItulçoes da,

. Se' oBram estivesse nas <:ircumstancias de a1- ~enca hes.p~nhola nao se ammarao a co~ceder
guns estados da Europa, que fizerão .conquistas de liber~a?_e religlO~, antes tem dec!ax:ad.o cior.l.Jnante
paizes em que p'revaIecessem, ou já estivessem tole- a. rehgIao catholic.:, e até excZUStfJa., como no Me
radas ' düfareutes. communhões christãs, ou 5Y08- XICO. Só no Cruz,:l1'O d!l Sul n.?s assob~rb~mos
o".d 'udaicas; ou tivesse passado porvarias.revo- para proclamartalmaudita,e nao.requenda liber-

~çÕes,l:comoA.Ílemanqa, Frànça..lngla~erra,d0!1de aade,?omo do1ados de l~es supenores? .
resultarão Congregações e' confederaçoes.de ~eltas - Vera o pov~ com serenos olhos. aos seus prop~os
heterodoxas; .alei da necessidade, e a epteke1.(I, pc- filhos em 19reIBs de heterodoxos e synagogas de JU-·
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.~u.s, e~.~ de~ :Ul1'es. como e~ far,niJias, que estala mui alegre pclQ,aproveita.
.tog!aterra. éom martellos, trolbas. aTen~es e maIS ment.o de um filho na lingua fra.nc&.a. -no.limdo
'v.isa.:,o-ens·àa peàreiradá? . anrw não lhe tomtt (J btflfáo.~.E donde vêm ta.n
. CompaLriotaS! Recordaí-'os do luso-brazileiro tas duVidas contra a religião. eatholica. senão por
.:Fldre VieiIa,.intit.ulad.o o~ apostolo 00 Br~il.. que ella. nà~ dá quartel a ap~tite animal e vicio a!
Elle .não pouco coutribuio com os seus sewoes .gwn. e requ.er a~ ap~ dOS pensamen~ por
'Contra os he~'"eS hoUandezes para os aterminarem. que destes:ê que emanãoas ~eções.boas Otl. más,
9ã 'teci,de San~~: as suas eloqu~ntes passa.- {.CQm~ até.oieconhecem os a.cttUles tbeologos~, pre-
.gens : se aehão ~dUZldas né!S C?bras de ~l.lStres all- sUDUdos.delra~~ ,
,t~.Iran~es e 1D~lezes: ~ co~ esp~alidade ad- Esta religiãoé'a·que deu' pl'Ol~l3' eontra: a in
m.IraveI~ quepregon na 19reJR de Nos~ Senhora constancia e lasciviadohomern ao sex.o iernhtino
dá .-!.ju.da (ainda agora exis1oentc) na Bahia, onde, declarandô in'riolavel e de toda a vida. o grande 58:
com sua iriimita~e! phras~, ~ez o ':ivo quadro da cramento, do casame~; assegurando taInbem a
desordem das familias brazileuas, dizendo.w:n filho honra e paz das familias e (}:estado legitimo dos fi-
-sou Caldnist4;- antro ~ou LuthuaM;- ou- lhos' '
tro -sou Anabaptista, ete. . '1:':' .~""b d _'A__' ""~':d d

Não se póde conte5br que a valentia dos bahia- . ~~...... em e=vu ~ ~ a e, como an~-
nos e rnamb\lcan~s, ent.àQ fosse tambem esal- lica .VIrtude" no que ;>ó ~orda~ os hereges e li
tada p~s tivos relitlÍosos ~ conservarem il- bertinos, e os rer"olu<;lOnanos les;slad?res da. Fra~-
1 o mo ." tr , d t' d us ça, os quaes declarârão que a naçao naO retenheCla
.eza a fé de seus pa1~t contra a ou nna os se 'Votes contra a natureza; estando aliás hoje demons-
m~~~os haie indifrerentes. li. ver nossos filhos e trncW. em Ingl~terra.pelo ~an~e economista Mal...
fi 1 d • - d â U " thus que a cantineDcia publica e li. q.1l0 salva as na

has, pe ~ se ucçao em us. vros e pelores exem: ç6es do e;cesso dtfpOpl.l1ação abUSl,-a e proletari~
pIos, segmrem ditreralltes ~ltas) com plena frat;1 que oceaálona as revoluCOOs, pestes e gu.erras; seI1
qu('U de ~udanÇ4para pa1 o~eare~ com a mania. do além disso ta que dá bons costumes e aS manei
quo so!1hárllO, e q~e ~r ~ra .~lnda na? qu~rem, ~4 ras polidas nas cOIIlDanhil1s de gente de educação
terebrlna Qarantw tu dtredos de~ bra;:\- ,~', •
kiro. do illimitad:t libtrdaàe r!l~. desho~do ~~}lde iremos ~rar com duvi~'e~ maJenu do
ti. seus pais, hl\'VcndO-Oli por ldolatru, ou unpos- relll)lllO, mal conhecendo~ Uúltnt.ameu~ ~.
tOl"(", ou idi.óI1I8 com OlltroS ultr3~s, com que nos queDa par\e do ~stema do UD1Verso e da sabedorIA
fllletn l!fí1'l'rmfllbocer 4i Caces os Inimigos da reli- da ProTidenclll Divina 1 ' "
Sião C4tholka ? . Se não su~i~tnOSo entendimento aoJugC! da fê,

Ainda cm JOõ!llterrll" onde tanto so tem esc:rlpto po~ue a religlào revelada tem myslenos' lOcom
sobrv II verdade da religIÃo chrislA e até sobre a lo- preliensiveis, il'Cmos de durida em-duTidA acam
lerllocia da rdibtião clltholir.~, e du mais seitas, 114 religião natural; e 1leUa llchllndMambem muitas
50bre\udopru~glU1do li carldado, como o fundll- duvidas, eAhiremos no PYl1'Onismo, e até·Dl) athei5
ment.o da RtJvelA~o Divinll. cada vez crosce mais o mo. Toda a nlltureu está cheia de mysterios.
numero dos incredulos, q~c llÓ di:tem :;01' .,~rdadcira Qu&lquer Mt. qualquer lagarta. com' aS ,suas matá.
a religião flGtural, profenndo li b1aspbemlD, que a motphosest é compendio de mysterios. Os' mais
çhristllndado Ô d 8U~lI'ir-àO do dia. sabios pbilosophos antigos, ou tiverão el"roneas

Até o parOdOx1stA ROUSSOllU, entre tl8 SUllS extra- id6as de Deus. ou sempre estiverAo em duvida 50-
vagancias. reconhece~ ~ necessidade de l~rem ~s bre a immortalidade da vida futura. "
h~mens caracter de,cul,dD. em sua pro11ssao reli- Por isso Cata0 matou.se desesperado dizendo:
gl~sa. Elle.franqueIo. .tI. übe.rdade na escolha. da oh fJirl!Stk que naàa me foste: é!. o celeb~.Tàcito)
SOlta; mas nflO só llbouu~.~ mconsla~la e versa- !D.mentando li morte de AgrieoJa, mnnilestou aSUll
tilidade, mas até é de 0PUll8.0t .que o quo apostatou duvida sobre a sorte das almas grandes e pias;
da religião, que uma vez pubucamen~e escolheu e como se lê'na Vida que compoz dl1quelle seu'genr~:
publicamente profes40u~ ~ve ser pwudo do morte, -Si aliquis piorum manu,us wcusest; ut sapien
P01'llU:9 (se~undo o se~ ~Ul1.0 ~e l?rat1io) com!'le&f6u tibus plGeet, et '110m cumcorpore eztinguntur ma-
() maior cnnu, qual e o menhr a face à48 ~. f/1laJ ani~ placitU guiescatetc. ','

NãO
d

approvo ~l i~l~:~\p~~di~~~~~ . Os pretext~s para a libe:rd~e 'religiosa seresu
~:an o ojK}'V? () 1 .•~ . "do mem, em que os govemoslntromettendo-se em
81ao catholica,. se~. gue a.., ~gora tl'v~sse OUVl , proteger a religião do estado, sendG intolerantes,
gu~ qualque:." mdmduo tem d~re!_to á 1iberda.d~ te- das outras, não-só impedem com isto () exame ím
liglosa1' ~a aposta.tar da ::eliglao de seus pats,de, parcial e o solido estabelecimento da verdadeira
~e pode have.r dUVlda raClOnavel sobre a ver.da e. religião, orrendando' li Divindade e contran.'andro a
della, esta dUVIda, sendo fonte ~e out~ dUVIdas, nature2:a intelligente do homem, aue tem'natural
Sflrá, no nrea. frac? entender,,~pestlíera bd~s- íinm~nidade de ~acção na,c.?:t:sciénciaj,JIl8S:~.
truc~ra d.os sentune~to~ relígIosos, que a eDga oCcaSlonado horrlda.sperse~çoes, e guerras reli
mallg118' em aldêa @ mdios. . giosas, como até já 'lamentotl< LuCremo no ,seu poe-

Bem disse'O Apost.olodas Gentes -ma<!~ ter; ma de Natura Deorum. . :., : ',.; "
mento carr~p6todG G- massa.- Qnem nao tera, E' boje do bom tom dizer-se, que tal.5ystema ;só
solicitude filia:l pelo bem. da terra d~ ~ta-crtlZ, tem produzido hypacri8ia nos ,~atrectãol'e!igião
pal'a obstar á: 'l.ucul~da lilierd~~ religl0S<!-, vendo que não têm: ':' .. ,
a-devassidão da mOCIdade, queJa, em granae part~J " , . '. . . ".: .
está corrompida'com tl superticiàHeitura de livros . Mas Lucrect.o fez m~parave~ente: :JI!~s ,hox:-,
impios e: obsOOnosda França degenerada, d~e- rido mal, por ,-dogma;~_o ath~mo)no tmpet!o
zando aliás OS seus~~Sautores'classicos '! • ' romano" com o~~da:~, l'epre~do.
,Se" -me licitoaquueferir a:z:esposta:que um.lll- falsamen~a religulO-coma eancatw;.a de um ,mons

sigurhomem,de:letras'destePlllZ deu á um pa1 de t1'o) que, com a cabeçanQ cêo,aterrava·aos ho-
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mans, não lhes deixando prazer puro,. tudo envene- Gras...c:ando Jls DovaS.do~trinas e seitas, arriscamos
naDdo com o terror da morte: a ver eotre nos até anIquilada a autoridade paterna

HUm<1M clnte OCtSias f~a.e etztn riJa. Jtu:eret e .~remos todos perdidos, só tendo filhos de per-
In terri.<: oppressG gram sub religioflf!, dtCao,
Qtue capta ti G<:eli ngicmihus ostendebal, Por tE.'.r dado a hora destinada para as indicações
Horrtl!iU Stl~Gspectu mortatibus instaflS, ficou adiada a discussão dos tres artigos, -,

Mas Plllta!Ch<5 bem nota que a la dissolução da Leu-se em. primeiro lugar a do Sr, Montesuma
republi~a romana, procedeu da introducção da phi- para se perguntare~ ao gorerno os motivos de llào
.losophia. de Epicuro, que ensinou o atheismo ao ter ll~hcado0. ?1aD.lfesto, como se resolvera em 30
povo~ tirando-lhe a reverencia de toda a religião. de MaIO,. e se J~ procedera â nomea\~o dos difl'e
. Quanto â obiecção da hyPocrisia, eUa é da escola ;-en~es ~ploII}atico~ nas côrtes estrangeiras; cuja
de Voltaire, o confeu dos lIlfleis do seeulo passado. ~:caçao ficara adiada na sessão de SOde Setem-
que especialmente condemnou por hyp<r...ritas e 9 illustre autor da indicação pedio licença para
mentirosos a todos os padres no seu tantas v~es re- reu.rar a 2" parte della e sando-lhe con!:edida, dis
petido verso - Do./, Pretre ~teur àenir l'hypo- cutio-se. sômeDte ala parte.
crisie.- Comtudo um dos bons escriptores !rance- Depo~!! do brev~ debate! .propo: o Sr. presidente
zes RochefllUcaul\. bem disse, que a mesma hypo- a malena á 'Votaçao e decldlo-se que se oficiasse do
crisia é homenagem ti, f!irtude. EUa muitas vezes novo ao governo, lembrlmdo-lhe a execur1io da or
s6 consiste na econom'a dá verdade do todo o pru- dem da assembléa, quo lhe rôra. transmitl1da em 30
dente, para não escandalisal' o povo. de Maio.

Jámais se iniamarão de hypocrita's os antigos Scguío-se n indienção do Sr. Andrada Machado
.pbilosophos e homens de e~tado, que não criào no pa.rll s~ pedirem no governo as razões que o detcr~
.polythelsmo, mas <lUa nos seus a.ctos externos se ~lnllrllo a nomear para governador d'armns da Ba
.conl'ormavão ao culto publico, mostrando-se viver hUl um membro do governo da mesma prO"incill'
ao coslume dos maiores mor/! patrio. 11 qualllcflra adiada na sessão de 18 do corrento '

Para quem se destiDa a liberdade religiosa 'l Para Apenas se azcrlio algUMas reflexões, o sou n~bro
o corpo do povo' Não: el1a a não quer. PaTa os autor pedio licença para a l't!tirl1r, c foi-lho conoo
-representantes do povo' Não: porque jurào man- dida.
ter 11 religillo catho1ica, Para o imperador e real ia- Passou-se li outra do Sr. Montcsumll, parn se nüo
mitill.? Não: porqne eslá ligado pela constituição a verificar o titulo do mllrquez do Mnr3nhão na pos
manter aquella religião. EUe de certo não seguirá soa de Lord Cocbrane:; adiada na mesmn sessão do
o exemplo 00 Henrique IV, que, por condescender 18 do corrente,
com os seuS subditos, disse por ironia, que a corc1a O S.R. _P.A.ULA ~ MEl.LO requereu que fosse á. uma
bem t1Gle uma missa; mas o juizo -de Deus logo ca- COmmlS5aO para JD torpôr o seu parecer; mas consul
hiu. sObre e1le. tada a assembléa decidio-se que não tinha lugar o

Sobre (lUero mais cahirá a proposta liberdade ? pedido.
Sómente sobre os libertinos, estudantes dos impios O SR, CARVALHO E ~rELtO:-QUllDdo, Sr, presi
·livros da França, que, ensinando. falsida~es s~bra dent.e, a este augusto recinto chegárão as noticias
.a Origem dos Cultas. até negão factos histoncos, dos preclaros e illustres feitos de Lord Coehrane,
.dizendo, q,ueos doze apostolos são-méros symbolos na acquisi~o da desgraçada provincia do Mara
.dos do%e slgnos celestes. nhão, resoarão estas abobadas com os pomposos
., O Sr. Carvalho e Mello notou· que o celebre es-. elogios justamente merecidos e filhos do nobre on
-criptor britannico Gibbon, conta entre as causas da tbusiasmo de que todos nos apoderámos.
-deeadencia do imperio romano a introducção de Fomos fericros e tomados de ndmiração por tão
1m1D. nova religião, qual foi li: do nesso Salvaâllr. grande e não esperada façanha.; accendeu-so uma

Mas·notarei, que, sendo isso argumento. cont~ a viva e nova discussão, afim de que esta assembléa
innovação que entre nós se quer lDtroduzlr de dif-ordenasse uma felicitação ao nosso augusto sobe
.ferentes religí~es, na?a prova contra a ~erdade dBrano, por tão grande e l1tilllcootecimento•
.religião cath~lica; poIS q:x6. es~~ autor f~l .ap~stata Vimos, sem o eSJ>Crar, que a ultima -provincia
dflUa, e depOlsdeclarado inImIgo do chrlStlaD1SmO, -deste imperio visinha do grande Amazonas ras
reconhecendo aliãs, 'como uma das causas da sua.gando a venda com que a demagogia e D. anarchia
~r.o~gação a pure.::a 4a moral ,christii, e as 1Jirtu- ·lhe tinhão ~oberto os olhos, vinha abraçar-se com
i:les dos.primeiros fieis da IgreJa. o centro do imperioe formar a integridade do ar-
,·0 Sr.· Souza França disse, qlle não ~avia razão .tenso e pop~oso Braz!!. -. _ ._
p'a~a se temer deso.rãem nopova pela liberdade re-. 'Quaes forao os motivos que dlctârao tao nobres
li,gíosa;. pois ,ll!16.tambem se temera da primeira' ~ all.isonantes e~pressóes ?.. .
)utroduccão da·thàse que todo opoder vem de Deos Quaes as .razoes por.que avallamos emtao alto
:6: queR-0íe todos estão certos que só tlem do E01Jo.pra~este digno proced~ento de Lord ~chr~e?

_ .:Contra isto digo, que a nosso Salvador respondeo ..FOI por c~rto, Sr. presldent~, a persuasao rapIdano pratorio ao procurador de__Cezar, lI!1ando lhe de que e~te lllustl'e e benemerlto yarão ,conhecera,
.)tisse: que. tiT,lha a poder de lhetfr.ar a Vlfl~:-=-!fcm quanto tmportavl!- ã causa. ~estelmperlt), que das
"ho.beres poteStatem adtlersus me ullam;n~ ttbt da-: a~n tada a Bahia <!.O pode~ desses van~a!os que
tum esset desuper.-Sim, o. povo em dous aI!nos VIerao ensopar as roaos ~acn!egas e íratrlC1das no
(tem' desaprendido áSdoutrIDas qlle consa.gravao o sangue. dos ·nosS?s ,conCldadaos! }osse su~ocar a
poder ~ara o fazer venerll"v:el. e sego.rar a ~rdem pu- .aD..afcbia .na.pr0vm.cl8. do -~ara~o, de~p<lssar os
dl~ e·;Dão para' ~Dla':dogoyerno: mas o:que p~guezes que amda .aIli ,q:'.lenao ,do~ar e ío
iá:~emose:desantorisada a. autondade-em toda a ment.ar, e ·~stabeleeer a·uDldade elntegndade.. do..
parw, até com abandono da cortezia.. Brazil.
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Por tão assignalados serriços j~"iimos nós que ao ., trata-se do direito. Eu. estou convencido que ha-
na~ deteria. du 3. est6 ;arào iUuslre uma de- l"endo titulos, o lord é digno de um deUes: mas

,m!?Dstraçào mui cl~, de quanto .lhe erão agrada- essa nã.o é a questà~ a questão é se ha lei que crie
l"elS tod~ os seus importantes feitos. Estes mes- essa nobreza, e esses liíUlos no Brazil. Dizem!lUe
,mos justos e pod~ro..~s moti.os induzirão ao ~ere quem ~~.lllon~i3.,disse nobreza, disse titulas.
do poder ~ecuu'\"o e 3.0 governo. para conferiNhe Para num (! lSSO dundoso : as monarchias escondem
o honroso titulo de marquez do Maranhão, com o se na. mais remota antiguidade, os titu!os são mais
qual, ~ desfalcar as ren~:-" da naçào, ajuntárão modernos do que tal.a seeutende. ::\ão .amos mais
no prenuo, o lu~tre e.grandez.. ."oro a perpetuação lopge temos o exemplo .na monarehia, 3. que ou

,da memarla de tão feliz acontecimento. tr o~a pert~cemos: mUltos anno~ depois da accla-
Deu nesta concessão a todas as nações 3 preTa maçao do ::>r. D. Affonso Hennques, é que naS

'de que a nacào bl'8.zileira sabe premiar os sen'icos, Cortes de Lamego se decretou que houvesse no
e ao mesro;>·tempo conf&io um titulo que dá nómc bre%~; e so~re gue ha:r:es ? Sobre o merecimento de
~ gloria, e não prejudica o interesse nacional, usan- sernço naCIonal.
do do poder que lhe compete. Verdade é que no Parece-me já ou,ir dizer: e,."-..-as côrtes são apo
projecto que discutimos so estabelece que o poder criphas, sabemos muito bem que os amigos da mo
executivo sódará graças e mercês por serviços que nafchia pura, que tanto monta como monarchia
estejão decltlrados conforme a loi. Está porém já absoluta, tem metlido em dll\'ida a existencia dessas
apnro.adae sanccionada esta deliberaciio? Está em curtes, mas ellas sempre estiwmlo em credito na
alguma outra lei prohibido que o soberano possa nnçào portu~ezn. Mas (fizem, que quando o Brazil
dar titulos? Nào era atô agora, segundo as leis que acc1nmou o lmperador, acclamou-o com esse poder
nos regiào, permiltido faze-lo! de crear. nobre:r:a, e titulos. Tamb~m é isso du\'i;'

Como pois poderá esla assembléa appro\'ar a in- doso pera mim, talvez que os ~razilei~s se lem
dicaçâo do iIlustre deputado que se dirige n re- brllssem qno CSs:l nobreza tem feito mais males do
)'I)gar n concessão da graça feit.a do titulo de que bens Da,Europa. Talvez que o1\es se le~bras
marquez do 1tlnranhão 11 l..ord Cochrant!? Não foi som do que du: Gonclt1', quo ha seculo c mOla toda
oUa conferida por justos c ponderosos motivos'? n Europa arde em guerra, o.nlld.a em s~ugu~, c
Não foi conforme no nosso enlhusiasmo e juiso '{uo ~OSSllS guerras apenas duas ~IVer110 ,motiVO JUS
entno formCtmos? Sr. presidente, 50 uma tal m- tillclIdo. II ~erra da SUCCOSSàa depolS da morte
diençilo passasso com a appro\"llção deste augusto de Cerlos V., o pllreee-me que osLa agora de Bo
recinto, não digo bem, se t.lII indicação não fôr logo naparte.
reprovada, cobrir-nos-hamos do atfrontll á face da Ora, eu não sou opposto a que haja nobreza no
naçiio, c do mundo inteiro, seremos contradicto- Brnril: mas digo quo eUa deveassent3.rpobro outras
rios com os nossos proprios sentimentos, daremos bazes difl'erontes da d[( 'Europn. Talvez no Brazil se
pro\'3. da nossa injustiça e dll nossa leviandade, e faça inversão desses títulos, na Europa mesmo elIes
arrondaremos as prerogath'as e attribuições do tem mil differenças. Portanto é preciso que por lei
poder executivo quo ainda nito foi despojado denas, desta assembléa so crie e se rogule essa nobreza no
Quando chegnrmos ao lugllr j6. acima designado, BrllzU. Decretada li. nobreza, e titulos, mesmo para
farei "Yl\r ate Aevidencia que II attribuição de con- verifica.r-se em aIguem, ha muita gente boa, que
ferir titulas lho do\'o fic:lr lívrocomo essencialmente diz ser preciso um aeto do corpo legislnti\'o. F.
nocessaria para desompenho do alto emprego e irmgicri, quo ninguem chamará tolo, ou anar
poder, quo lhe tocou em um governo represenlativo chista, diz que o monarchn não deve ter o direito
constitucional. (eu repito os proprios termos do autor, e não in-

Nós devemos mesmo parl1 11 IDnnutençiio do equi- sulto a nobreza) de privar o povo dos seus par:es
librio politico dos poóores dar-lhe toda a consi- para os elev~ numa ar[stocracla pervers.a, e unli
deraçdo dignidado e força nocassaria para fazer os aos seus interesses, que o povo por ..la de.seus
mover ~ todo da maquina social. Supponhamos represen~antes. é quem o deve fazer, pouco malS ou
ainda que o poder executivo, incerto da legislação, menos é IstO.
concedeu este titulo. afim de promiar serviço tão nS- E' pois necessario, torno li. dizer que se decrete
signalado, sem muita justiçat. havemos nós sem por lei essa nobreza) e esses titulos, e então incon-

. motivo ponderoso revogar semOUllmte graça 't Hl1ve- testavelmente olord é digno delles. Voto portanto
mos deslustrar II alta dignidade do ch~re da nação? pela indicação do Sr. Montesuma.
Bllve~os de dar provas_de crua nos ~oltamos a des- ,( Fallarâo tambem 0$ Srs. Gomida e Montesuina)'

. apreclar o governo't Nao, Sr. preSidente, nem alIe mas nào se entendeu o tachigrapho Possidonio ). '
se hou,,".e com !Denos acc~, nem nós o dev~mos O SR. ANDRADA MACHAno ofi'erecea á indicacão a
fazer,_ porque nno t.eI?os mot.i~o ~e quer especIOSO. seguinte emenda. .• .
Demll1s, sobre ser lDJusto sena unprudente e pe- . ,
rigosd. Desgostaríamos esse militar illustre que ~ Que se diga ao governade SuaM!lgestade Im-
DOS serve, que nos honra, e que tem contriblUdo pe~lal q?e eI1?q';1anto a as~~m~léa nao .decretar_a
e. contribuirá para expellir os nossos inimigos e ex~stencla d~ dlstmcções ~obilianas! e,de t;tulos, nao
firmar ~ consolidar a causa do Imperio. Qu.alquer se dêm maIS os ditos. tltul?s e dlStmcçoes.- An-

. ootro procedimento que não seja nào falIar mais drada. Machado l).~ FOl apOIada. . .. '.
desta mataria, será contrario á nossa honra, á nossa .Dec1nrou-se adiada a discussão, por terjá dado
gloria, á. felicidade da nossa causa, e â grand3Za, 1l. hora. .
dignidade e Justredo poder executivo. . .". O S1\.· PR&SlDE.~ deu para a: ordem do dia o

051\; HxmuOtlES DE· REZENDE: - Tem-se .to- project~ de constituição. .. . .. .
- mado pelo 'odioso ,ti indicação do Sr. Montesuma, Levantoa-se .8 sessão ãs 2' ho~as e um. quarto
eu a tomo pelo outro lado,_que seguramente é a da tarde.- Mt-gUel Calmon. duPm t AlmeiGG,-sc-
face verdadeira da. indicação. Não se trat.a. do facto, cretano.' :' '. .. c.
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! OSa. MONTEStlJt.l :- Eu pedi a paIaT'l'a não para
Icombater as razões do illastro deputado) que aeabou

PtU:SlDE..'\Cl.\. DO SR.. lUBEIRO DE .\~DR.iIU. ! de falIar. porque bemconhecido está que são mais f:~

.' !~ ~o.mini~io, ~l4P<?SO ~ue ~pa. do que dos
Reuilldos os Srs. deputados pelas 10 horas da ma- ;pnneJ.plos de direito cnil. E toda\"ia mui t(\lJ.\"a~l

nhã. fez-se a chamada. e \lcharão-se presentes 71. :a deIeza que toma, sustentando o que compete ao
i3.1tando com causa os Srs. Pereira da Cunha, Gon- I seu caracter; porém elle mesmo conhece. e todos
dim. Pinheiro de Olh-eira, Duarte SilTll) R.ibeiro· nós conhecemos que o culto do homem para Deus
de Rezende, Andrada e Sil_a, Alencar, Carneiro: só póde ser agrada_el lJ. mesma di-çindade sendo
de Campos, Arouche Rendol1, Araut? Lima. Costa· prestado do intimo do cora~ão : isto jã está demons
Aguiar; e sem ella os Srs. Barão de :Santo Amaro e ~ado pelo que se tem expendido. Disse porém o
!'iogueira da Gama. 1ill!lSt~, rel'erendo I?epulado que se fund.llva em
. O SR. PR:ESro~'n declarou aberta a sessão e lida! pnnClpLOs detheol~gt"a. e ~e nós ,apenas tínhamos
a acta da õ1nteeedente foi appro.ada. ! ar~men~do com id~s phdosophl(~as. _

Cos d d <: \ Eu) na verdade, nao sou theologo, e Uio pouca
O.S~. S~ClU:TJ.RIO M~C1EL :A TA eu conta. as !"ocac;.ão tinha para tal estudo. que se meus pais me

partiClpaço~ de molestía do. Srs. Arouche Renoon I tivessem mandado para a universidade estudar tM
c Costa AguIar. . ' i sciencia. eu, llpezllr das suas boas intencões, se a

Leu depois o seguinte OffiClO ~o ~e.put.:ldo ~lelto I~prondess(\, seria o mais inflmo dos eStudantes.
pela pro\"incin da Paz:a~~'ba, VlrglDlo, RO~lgues: l\Iag, pl'rgunto eu, por não saber UH~otogia segue
CampeUo. em que partlClpa que p<>r 100Iestias que \se que não tecon\\~~ um Dous UI\ qunl a fraqueza
prova por documento, nllO pólie c1ecutar ti ordem, do homem póde tonbecor , Se~ue-st' que nào tenha
da AssembMa, de ~ do Se~lUbro, pax:a c:omparecer :principios lmstantcs para satIsfazer de dentro do
DO Congresso.-FOl romettldu á COlumlSSUO de pode- \meu coração aos grandes e sagrados deveres do ho
fl'::i. . m(>m para com Deus? Ora, s(! reconheço tudo isto,

Leu tambem uma rcprcscnt4~ão da Camara da in~o devo dizer que s~i li neC()$~ria thl'olO~ll para
viUa do Principe na COtnllrCll dn Sc~ro do Fr!o, e~ IdIsputar ~I('stn mlllerla' Eu qUitera adyer!lf ao r0
que pedia que 'wificllnda-so n ,ercllçno, do uDlversl-j "crendo illustr~ depulado que nós nqu! nno lrata
dades fosso pl't'foridll a provincla d~ Minas par~ (l~- mos da t~eologla fina, "!llS da th,:ologl11 grossa, c
sentado algumn tlCllllS.-Foi rcmoltu){\ á COtnllUSsao por esta dIgo que a doutrma do artigo é eXllcta, se
do Instrucçilo Publica. gund~ I) meu ~odo de pcn~r, concord~ndo nesta

Leu mnis o ameio do go,"erno da província do matem1 com llS ldéllS expendidas na se~ao :lUte~e
Coará em ue ~icipara 11 restauraçã.o da.. viUa dente pelo Sr. Rocha Franco, que conSidero mUlt()

C '· q 'd 'd d d S Luiz do Maranhao - bem fundadas.de, dlllS! e Q C1 II o, e . • . Observarei sómente quo a parte deste artigo 14tFOI recebldo com e8peCl~lllgrado. , . em que so falia do direitos polil.icos, me não parece
Leu finnlm<!ut.e o OffiC10 do governo da. pro'l'mtla proprlll deste capitulo; nós não tratamos de di

da Pnl'nhyba relntllndo os su~cossos dos dl~s lO, 1~, rei tos poUticos, tratamos de direitos individuaes;
e 12 de Setembro, o ns mcd:d,ns que fizer~o l'estl- c por isso paroce justo que guardemos essa
tuir tudo â ordem e trangl1thdad~, c PCdlOdo p~r parte para quando tratarmos destes direitos.
fim a sua demissiio.- FOI .receb~do ~om especml pois é então que compete designar quaes são as
a~a~ol e reme~tido As COmltllSSÕeS reumdas de Con- qtilllid~des precisas para se gC!sar da91lelles .dirt:itos.
stltUlçãO e Justl~a, . . Posto 1StO, ou I.'ntro em matena, e dIgO que a liber-

O mesmo Sr. Secretario deu conta de duas felici- dade religiosa consiste no exercicio pleno do que
t8ções npresentlldas pelo Sr. Gomide, umll da ca- me dita o coração, referindo-me a Deus; sendo as
Inara da villa do Princi~e, e outra do intendente e sim, é e\'ideutissimo que pOSSO p~f'star-lhe a culto,
officiaes da casa da funaição da "ma do Sabarã.- que eu ~ntender que lbe serti mlUS llgradaver.

F - ccebidas com especial a"rndo. - Se ,o 111uslre rev~rendo deput~do, que co~bate a.
ora0 r ,I> d'scussão doutrma destes llrtl~OS tem meIos de destrull' este

Passou-se á ordem do dia, que era, a 14 15 argumento estimarIa. que o fizesse para meu con-
adiada, na.sessão antece~en.tt:, dos artIgos 1 d e vencimentJ, most.'1lndo-me que o homem não tem
16 do proJe,cto de Constitmçao _com as emen as a esse direito; (Não se entendeu no resto o tachygra-
.ellesoíiereCldas. . pho José GoncalvesJ
- O Sa. Brspo CAPELLÃO M.óa .~dio a palavra, e e;- O SR. DI.\S requoreu que se lesse, e orrerecesse á
pendeu largameute os prlOClpI?S em qu~ ~~nda a ·considera<:;.ão da assembléa uma emenda, que tinha.
uma emenda que offereceu do tneor segum • feito na sessão antecedente ao art. 14, e que não

chegára a propOr. - .
O SR. SEcREU1UO leu a dita emenda, que era do

«Art. 14.~Nin:gu.em se~á pers~gl1idopor_ suas o~~- tbeor seguinte':
niões religiosas,: uma vez que nao -offendaoas leIS . «A liberdade. religiosa no Brazil estende-se a todas
e os costumes.· - '. - as religiões que não se oppoem 'aosbons costum~s

- b 'I' é -ea e ao estado: este porém p6de _usar 'de sua' auton'';'
.. «Art·.J5.;....;. A_religi:ãodana~o raz1.eua a - dade.quanto aosactos e ceremoniasexteriores~ sem
t1'1olica Apostoliea Romana, ~lca. mantida peloes-. ooriglll'comtudo a alguem a tomar parte nella.s.-
tadó. -. ....; l'M$.-Não foi apoiada. .
. «--.\n. 16.~ Algumas ou.tras re~ões. serão ~ole-; Entrou aesse tempo na sala-o Sr. Nogueira da.
radas. quando se verifica~m m?Llvo.S J,:,-stos eur- Gáma.... . .:- . . _ .
geDt~;e'o seu. cU:.ltopa~tig111arou ~ubh~osel'á ~e: O .SR. ROCHÁ FRANCO:- Sr. preside~te: "!>e{>oiS
termmádo.' por 1eJ..- B\Spf>; Capellao Mor.»- 01 de protestar á face desta assembléa minha lntuna.
apoiada·em todos os tres artIgos. . .
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ootn.\S tx'ld~~ p..1Ü~ \.'1$ qu~ s,1.V d.a Sua aUn
oo.i~~t3 ~ \.'\)ffipe~nda, não d~~~ p~ur~r des-
troir (I S'3~\.'"d-e~nl\)s an\es ir muitl.l de 03.~v
ô.)t\} ~Ue ctn t\)Jas..1s ô3U~S, ~le ~u {lropnas das
:suas 3.H.ril:mi~s \' da sua p;:1rticular Nwpelencia.

No \1()..~ 'f\>gimen\\l SQffi\)$ inhibid\.\$ d~ di~r
injuri.t~ c de Ustt' d~ C1:prts:,ws gros~itàs Q c,)lf,m
$i""s ~.'t\1.ta qu~i'lUer indiridltu. cnl3.o, Sr. pl'.'si
denle, 'C\.\\l'l\) V. E~. \'làt'J ~h~Ul(lU 'Í ordem o,) ~t. d\.'
pul~di.l l[tln!l'Sum:l, lt~"I:) que (t:lhm de 4"tlor.lute,
f",lsa.ri\) c U'3.idor " um ministr\:! de eSlad\.\. sendo
ale l.'\mtr3. ~ re~im~nh) t Que pro>as tctn I)'Sr. d~
put3.do de ~r f:lls-:lrit" ~ lnl.:(ior u ministro? &;
telU, laes pro~$, mostro-\l:>, \tpl'R~nle-as. nau se
rolumnia assim um ministro de estadu, para: de~is
dl:er, l'OWO l.'\)sluma, qU\) $C eng.ultm.

\) p..,sso dó ~\'erno ptíde ser t3X\lJl\ de im(XlHtit.'o,
mas nunc., de criminusl.l. 1~r.1 ItllC (et u Sr. til"'
pul3.UO Monlcsuma esta indet.'tlUlc ~I\l, para que
usou li\) \3ntu:; nomüS injurk~os'! .\~lm St' "ffl'.lllt.1,
assim S~ 3ta~i\ i\ ht\nra de um ministro d~ e$\3dQ~

par" ,h'pois IS() Nnduir o discu~o, pn1f.?ndo, qUt'
oro diga ao ~T'l'm~. qU~ I.l pN\.'edimen\l.l uO mini:mu
lldl.l foi POlillN, ~ qU(I sejito t'stes hontN1S til':llios
Jo c(\rp() militar? 1:;11.\ mesmo (I.'i o que dis:>ü a.
NlUtuissão, l'\'~nlh't'tlnuv que n~1.\ h:wia ~rit\h' ou
inrr:t~~o d~ 10l, c t..nando sómento ,'sIo p3SSI.\ do
ilUpo\iti~o nas adU311S cireuntstanl'las. P,)rilUe l'utao
c a.ccu~d3. "- eümmiss.\o emll (IIpl'l2SS~$ impl'\'i'ri:ls
indcccnk'.s. c >'te horrorosas!

bto Sr. P~sidcn\(I,cem '"l.'rdade lUuiloduN. c in·
sup~\rt"n-l. Quom ~'nl 110n1'3, I' bril.l. qU(lm t('m pro
bidade, l' foi educado Ctlltl d~encü\. custa-Ih,~
muito (\ t"l't'\"ir nssim. Como todos os membN~ da
('ommi~lo silo tdXa.tf.us uo iglNt'01ntcs \~ inrli~'lltlS,

p..'\ra afiMI se tirar n m~U1.:l ~nclllsào, que tirou a
t'Ommiss.1o' (\' na '''N\iad" do admirar 3 Ulanl'ir;l.
q\ll.' o Sr. Monlcsuma tem ndopt3.uo, UI.' fall3t' ncst\l
Mscmbt~:l. suppondo crimes M. sua imolgin:tc;ào.
(' atncnnuo a tOl'lo c ~ llireito t Eu não s~i (\ que
"Uribu:l ~Sll) s)'Stem3. Suspendo (\ meu discurso,
par... U~IO ~ICcdl~r os limites d3. dccenci\l, com que
;;~ de\'\.' faU:l.r neste l't'cint(l~ espcl'<l.UUO que a assem
blé.1 haja dt' lomar bt'm :ld~uada.$ ml'did3.s, para..
l.''I'it..''l1' os m3.h~$ q1lt' SI.' promo~nl.

O Sa. M.o~nsr31.k: - PCÇQ a pala\'r3. p."lta ~s

pondero
O Sn. Pn~Il.lE:I'Tl\: - Está :tdi3.da. J. discu~ii.(I

pela hora.
O SR. MI.l~'"T&sc1t.\; - Eu St\ qucrÜI. moslrnr em

quo me fundei, pnra me justificar.
O S1\. FaAi\'Ç.\: -O nobre dt.'put3.do em tempú

competenw pool!r<Í.lUoslrar Q que qui:cr, J.gllr.1. está
a.diado o pat't~r.

O SR. PRl:SUlENn deu p3t'a. 3. ordem do di3, 1" 3.
dei~.ão d~ mesa parn I.l me; de NO\~mh~, 2" (I re
gimento d3. ...ss~mblé~\.

Lonmlou-so li. S\'.$..qO ás 2 horas e S minutos d3.
~e.- Mig\~~ C(dt"ot~ dtl Piu E ..Hm(iá(h se
crct3rto.

RESOLUÇÕES DA ASSEMnLE.-l

l'AI\A rosi :o"oct~ CAI\NEt1\O nJ> CAxr<lS

lUzu.oEnu. Sr.-An~omblea~l conslituinw
\) legi:sla.~'rn do Im~lo do Br:l:llt appro"(l~do (I

p3.reccr d3.. c()lnmissdO do (n%end3. sODro o offiClo do
4$
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rum. e Exm. Sr.- A. assemblé3 geral consti
tain~ e Iegislatin do Impcrio do Brazil manda
lembrar ao golerno a execução da resolução da
·mesma assemblêa, que lhe foi participada por ~Tiso

de30de Maiodo corrente anDO, relaUTa á publicação
de um manifesto, em que se mostre ás nações a
justiça da conducta do BI:uil desde o dia 12 de Ou
tubro de l~ e os generosos sentimentos de que
se acha animado para defender e sustentar li causa
~da da sua independencia e liberdade. O que
V. Ex•• le,·ar;i ao coribecimento de Sua Magestade
Imperial. ,

Deus gu:lrdc a V. Ex. Pa~ da a.ssembléa em SO
de Outubro de l~.-JoãoSereriaftno Jlacitl da
Costa.

goTernQ prori:sorio da. prol'incia de Pemamb~Iobtil'elào o maior nwnero de TOtos"O Sr. ~!ho
telatiTO ao ~ugmen~de ~3di)S.dos ofii~ da e !rello com. l~ Q Sr. PereiradI.~-com '1 e I)

sua~:,~nda ,~r:ücipn ao go-remo. que •& .. :5ilQ~ tambem com 7~ ~ derendo pri
preelsa lhe seJào t:nnsm\tttQ~ quanto antes. listas -metro decidir a sorte "() empate entre estes dous
aos om.ciaes e!!eetiTOS de ~a de todos os Srs. depatados. ponderãrio~ que o Sr. Pe
gowmos prorinciaes, \)n~ delles que preeL<:a reira da Ctmb.. se achata t:Om llceue&. de tml me%,
a12 uma das ditas secretarias, seus ordenados, e _e que parecia ocio..."O entrar em no...,. vo'tacio.
etnGlumenros. para 56~er a um:r-egulamento Em tmL..~enci3. dL~ eonsultoJl oSr-.~presidente
~l em que se estabcleçã\l orden3dos fixos sem a assemblea. e decidia -esta~ não entrasse em
etnolumim~por euja. final ~~~ãodevm espe- estrU.~o 'O Sr. Pez:ei.~ da CUnha.En~ por
rar Q refundo go~ pron..."'Ono, sendo-lhe par- tanto $O os Srs. C3.rTalho e Mello e Siln. Lisboã, e
tici~da pela respecli~ repartição. O que V. Ex. apumdos os "rotos sabio eleito o Sr. Can'alho e ~ello
lemã. 00 eonhecimento de Sua M.agestade Im~rial. com S9 "rolOS.

Deus gu~J.e a Y. Ex. Paço da assemhléa em 29 Passou-se á dos secretarios, e com maioridade
de Outubro de l~- JoiifJ Se~ria.lua() Maciel da relati\"a. sahirio parn efreetivos os Sts. Miguel Cal-
("<)Sla. mon com S9 -rotos: Maia. com 28; Lopes Gama C@1

PAU o DS!tO 21: Gu\"&o ~m 20: e para suppleutes os SIs. Fer
nandes Pinh.ciro Cotn16 e Costa Ca.r~() eom lol.
~trou-se na~ ~le da ordem do dia, que·era o

regtmento da assemblé4. .
« Art. 168, Os intervaUos llSSignados para o pro

cesso de qualquer proposta segundo ocap., 6° e '0
nunca poderão ser menores, senão no caso @ argen
ela reconhecida na. fórma do art. 163. - Foi ap-
pro..-ado. .

It Al'l. 169. Os dias para continuação dos deba
tes (:ltt. 9) seràG propostos pelo presidente, seguia
do-se a respeito da sua ~pprova\ioo quo fica di~
nos arts. 6S e OO.-Foi llpProvacio.

« Ar\. 170. Não se procedeci li sessão secretA sem
que a assembléa, procedondo disc\\$Sáo, dl)cida se o
negocio a requer. ou nào. li

O Sa. A:mR.uu. AI4CJ14I)(): - No ArtigO ha um
erro de imprensa. porque onde dit se o ~gocio.a
requerer- deTe ser $(! o negocio (J requer: ~ra

Pl\ESlDENCU DO SR. RIW8.0 DE ANDJW)A quant.o ã doutrina 1m já resoluç.5.o da ll!S8D1blé4, c
na acta respect.in se ha de achar que fica ao arbi-

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da. trio da mesa o decidir se de"e haTer sessiío secreta,
manhã, fez-se a chamada). e acharão-se presentes conhecendo do motivo que se otIerece para objecto
'i2, faltando com causa os ~rs. Pereira da Cunha. della.
A~ujo Gondim, Pinheiro de Olh·cira, Ribeiro de O Sa. Mo~tiXA.:- Não bll duvida: eu me
Rezende, Andrada e Silva, Alencar, Cósta Aguiar, oppU% a que li. mesa decidi.<lSe se havia motiTo para
Araujo Lima. e Duarte Silva:..e sem clla osSrs. Ro- sessão secre\a. e lembra-me muito bem que passou
drigues de Carvalho, Couto ~'erru e Rodrigues da eoI1uoa o meu TOto.
CoSla. O Sa. AlI."DlWlA MACSADO: - Portanto ê preciso

O SR. PRESUlEnE declarou aberta a sessão, e redigir de novo o artigo; e -creilHlue ficará a dou-
lida a. ac\a da. antecedente foi approvada. trina wmo. convém unindo o que se debate com o

Passou·se á ordem do dia. que era. em l° lugar li. art; 171; em que se'dá uma es~ie de privilegio á
elei~ão dn mesl. proposta d()· governo para ·sessão secreta: por isso

O SR. ANDRADA· MJ.CtuDo : - Como segunda- peço a V. Ex. que mande lera dito artigo para en
feira é dia em que os catholicos costumão ouvir traI' emdisenssão com o que já se está discUtindo.:
missa por ser o destinado pel~ igrej3; para comme- e eu mandarei uma· emenda.
mora~o dos deflmtos. pa..-reCla-me JUsto que esta O SR. SECREtÁRIo leu o artigo concebido nestes
assembléa o declarasse feriado. Queira V. EX. assim termos: .. . .
propo-lo para ver o que se te:-~lve. _{(,.Art. 1"ll. Quando <> .governô .propuzer g,ue se

ConsultAda a assembléa deadJO que nao houvesse .proce<là a uma sessio secreta, !ar-se-ha:sem discus-
sessão. ~pnllimiIl~. e nellase examinará o objecto pro·-

O S1\. VEl\GUE11\O·: - Eu aeho muito justo o que, ,posto. P3Uaverse ha de cop'tinuàra .trafar-se sec~ta
se deliberou, .mas c0.m0 é certo qu~ temo~ a~ ou publicamente•. » .:
trabalhos cCinslderavels, lambem aeno mUlto jUsto .O SR. ÃNDR.\D.lMACRADO: - Eis aqui. a minha
qu~ ~1'3. compensar esta ral~ tenh~~ uma hora emenda: . .' _ _, '- .
mms ao traballio oQS quatro dias~.~'. . li: Em lugar dos arts~ 1'70 e 171 substituo'omigo

O SI\. P1\EsIDEl'ln fez a proposta. e .01 regalada. unieo~. • _ " . _ .
ProcedetN;ei e1~ição, e oMiverão !J1aior.numero; - ~Não· se p~derá'~_Sessãti~ta;sein~

de· Tatos para presidente os Srs. MaClelda Costa. e da mesa, e na dita se.c;sao se· en.nnnará o ODJOOto
RibeirO d·A.ndrada~ e entrando'-porisso em segundo. proposto, parll ver se S(I hã dá continuar a -tratar4e
escrut.inio, sahio eleito o Sr. Maciel dll Costa com secreta ou publicamente.-A~J(a,cMdc.»--
S) TOtoS. Segllio-se a eleição de vice-presidente e Foi apoiada:· ,



« .Ao m. l~: depois da. ~'ml~ aecres
eente-se o que $e fkeidiní em~. - Andrade
J(acha40. »-Foi a.poiada. .

lulgou-se disentido o~ e pos'..o á votaçàQ
com a- emenda do Sr• .-\Odrad3 Machado, foi ap
p1'OV3do.
_ O SR. M.\'I\l'-~o 1)'•.l..LBt:QontQt:E retirou-se pOr
Ulcommodado.

.: _4..rt.. 174. Terminada a sessão. os secre\3.rios na
p'resen~ d.o p~identa CQmbinatáü as minutas qua
u\"e~ felto, () concordadas ambas o presidente as
rubricará. I)

O Sa. Fu.'\.L.'mSS Pl.'OlSll\o: -Eu pedi a pala
tta para chamu a l11tenção da assembléa sobre a.
doutrina deste :lrtigo, que ainda se não DO% em exe
cução pelas dilllculda.des que se tem encontrado na
pratica; p3.l'eetl-me que lA1,ct fosso con\"eniente
,"oUu á. com.missào para o tclormar de m:l.noirll. qno
pOSSil obsen-ar-so.

O SI\. Á:otDlUDA. M.\.CI\.\DO: - Confesso quo a
pratica não é essa; mas l\ meu ...er tem sido uma
\lf3liea fóra da ordem; o que de1ermina o l't'gimcnto
Co mais cohcrentc lo ••• lo ., .. " " " ..

Sen-c a comparaçAo d4s minutAs plll'4. evitar os en
ganos, c o Sr. presidcnte só rubrica depois de com
par4da.~; confesso quo é Inaior o trabalb.o, mas o quo
se prll.tlC4 é menos seguro.

O Sr.. PlUtStDEItB declarou adiada. a discussão
por dar li. hora da leitura das indicações e pare
ceres.

O SIl. ANDIl.AIH. M4CIUOO, por parte da commis
~no do poderes, aUegando urgencia. leu os dous
seguintes pareceros :
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o Sa. ~:-CQmo ninguem pede mais
a palana ...ou propôr o 'lrt.. 170.

O Sa.A..~lU. M!.QUM:-Pur hem ·da Ol'dem,
nào se põde pro~ isto tluTa.mente á votação; é
materia 'reUcid;,.. lã re..-:ol'rell a assembléa que"llào
houy~ dL<::CUSSàv preli.min:tr, e ~ntO Ilã.o se
ha de pôr a rotos () que já esta -rencido; se ba du

-tida re<:oIra-se oi acta. O que se hadc propor é a
zedacç.io. e não a male.>i:l.

O 8&. SECRETJ.B.lO MA.CtEt. Dl. CosTJ.: - A. ac'".a ê
de 21 de Julho, e CllleiO o <{Ue se ~nceu S<lbre a
proposta do Sr. Carneiro da ~'unba para haver ses
sio secreta.. Eis aqui o que diz a acta :

c: O Sr. Carneiro da Cunha apresentou uma
tnoção que pedia fosse obiecto de S"'...s..~o ~la ;
-faUã:r~o ,,-lguns Srs. deputados q,ue, '\"is1o nno ser
claro o regimento a esse respelto, se tocaria ;\
mesa ou á 3Ssembléa decidir da uI'~ncia da sess.'o
secreta quando para esta se propa:esse algum 3S
sumpro; assenlllndo-se por fim que essa decl~ra\ão
per~ncesst:! á mesa. lo)

~ulgou'se a mat.aria discutida, e o Sr. presidento
propoz:

1.0 Se fic:ml em rigor a resolu~o lInterior da
Assemblóa que corrigill. o 4rt. 170.-Venccll-se quo
sim.

2.o Se ~:lssaVl1 a emenda do Sr. Andrada. Ma
chado. - Foi Ilppronda.

ft Art. 1"12. As aclas das sessões secretas serão
la\TadiUI em livro sop;u-ado. »- Foi appro\'ado.

ct ArL. 1'73. Logo qlle tive:: cessado o molivo por
que se 1lterão as sessões seerow, tenha-se Olt não
preenchido o tim para. quo ~ destinarão, o secre-
tario da assembléa a quem competir fará o relatorio p1Wm1ao
circl1mstancia.do do que se passou nas ditas sessões: . _ .
c este relalOrio será lido em sessão publica (l inserto « A commlSsao de poderes conÜ'Ontando os diplo-
na acta.. » 'm:ls dos deputados da província de Minas Geraes. ICOlU a ac1.a geral da a~ur~çã.o dos votos, reconhece

O SIt. FUNÇA: -:- Eu C.~lO que hll I;1ma l~cuDa quo o Sr. tuClls Antonlo Monteiro de .&rros, é um
no contexto do nnlgt> que se acha. em dlscussao ; c dos vinte deputados da sobredita provinda de
Ye~ II ser do modo c~m que se hll do roso.1ver a pu.- Minas Goraas ; tendo reunído 339 votos, e que está
blietdllde dos negoCIas tratados ~m sessao secreta, nas cireumstancias de .vir tomar assento não ob
logo que tivcrem ceSS3.do os mot\\·os que l1 oCCllsio- st.atl~O deixar de apresentar o seu respectivo diploma:
narão. (l porque com a entrada do dito Sr. deputado fica

Isso depende de um juizo que a Ilss(lmbléa deve fa- completn D. representação da provincia de Minas
ze1'; e e..~e juizo não póde ser pronunciado senão por ~raes. que so achava mterinamente supprida pelo
uma resolução tomnda d~pois de discutida sobro Sr. deputado supplente José Custadio Dias, parece á
uma indic&~.ão; a qual, se CM l.ratnd3.om sessào pu- commlssão. que ficarâ desnecessaria a residencia .do
blica, deve necessariamente dar a conhecer /la ·pu- dito Sr. deputado supplente, logp que compareça o
blico o assumpto que se t.ratou em segredo; e isto Sr. deputado Lucas Antomo Monteiro de Barros
ainda antes que se decrete a publicidade do mesmo nesta assembléa que nãópoderá deixar de sentir ~
assumplO. Entendo pois que se deve a.cautellar este falta da cooperação do Sr. deputado supplente Jose

-inconveniente pratico no regimento, estabelecen- Custodio Dras, tendo em. lembrança seus esforços
do-se ahi as conwcôes Drecisas, verificadas as quaes desde a installação desta assembléa até ao presente.
se haja dê patenteâr o 'negocio, que em segredo por. cr Paço da assembléa. 29 de Outubro de 1823. 
então se tratou.; porque. preenchidas que sejão co- Manoel Jacintho Nogueira da Gama,.-Ântonio
-nhecidamente as ditas condições, as aponta qualquer Carlos Ribeiro de Ândrada Machaào e Silt;a. »
dosSrs. deputados em uma in~e:tção proprill, ~m Foi approvado.
que haja de promove!· apu~hcaÇàO d~ matarIa. SEGUNDO
·Salva. a reda.cçAo. a minha emenda ao m11g0 é a se- « A commissão de poderes em consequencia da
:gainte : . d· r S d d Cald

.:.. Na·s sess-o-e··s secre~-s se marcará li. ét'ca, ou as in icaçao, qu~·lez o r. epata o as, para que...... se houvesse de chamar o deputado supplente, a
condições, verificadas ~ quaes se haja· e fazer PU-quem competisse pela maioria . ~e voto~ p~ra vir
bliea a resolu~o secreta 'da assembléa.-odepulado tomar ass~nto nesta ~embléa. Vl.!to quenao ~m
Fra~. »-Foi regeitada.· . . compareCido o Sr. ~g.uel Ioaqwm de Cerq:ueU'tl.

O.SR.•. Àt\niv.n"A. .M&.elUDo mandou' .t.ambem a deputado pelaproVlnCla das Â1agOas, passou a
seguinte : e~inar a acta geral _da apuração dos vo~os feita
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-na. camua d:t capital das Alag&s: mas não aclwldo~ da~ 'd iIh
:neIIa &eclar3dos os nomes de todos os que obtiverão homem de bem que e-re tti ar um deputado
votos nos ~erentes eoll.egics eleitoraes. Tindo só- '. '

,mente espeeificadosos nomes dos cinco, deputados. ' Passo a~ da mat.erta e. redU%l1+bei ,a tres
_~e de,tia dar a p..-orincia, não pôde saber quem pontos para discorrer com n:wsp~ e cerl.eza:
seja ô supplente. a quem se deva aTi:sarpuam _l:·Qae esta concessão niô é contraia &3S prin

. lOmar assento nesta assembléa. sem que Tenha da C1plOS genes do direito monarebico-eonstituciooal
cam~da capital das •.uag&s a declaraeào de todos 2.. Que é conforme com a legislação ~nte
os .que obtiveri.o votos nos diff~ntês collegios ~".Que ain~ qiland? conti~ alguma~-

, eIeitoraes : para0 que é a eomnnssão de~. landade era Ulconvemente e inde<:()r0:50 â nação
que se~ a competente ordem oi camara da ea-- pretender rel'Ogal-a..
pital dasAl~ . _ Todo o s:ovemo que se chama constitucional ou

• ti: Paço da. assem~Iea, ~ de Outubro de 1~. _representatrro é um c::om~ que se resente mais
Manoel JQ~~ ~~ da Ga-IM.-Arllonio oUt.nen~dos~gove~QSsunpleeesquesechamão
Carlos R~ tu Andrada Machado e Silt'Q... lt- monarchico, at'lst0et'3UCO e democratico.

-Foi appro.adG.' O go.emo monarchico-eonstiblcional á igual-
~gui~-se a ~diC3.ção do Sr. Montesuma sobre a m~te composto. do (pe lia. de melhor na mOllM

~rificaÇ<lOdo titulo de marquez do Maranhào dado chia. e dem<>eraClIl; e os philosophos politicos que
a lord Coebrane; adiada com a emenda do Sr.!n- ez:M1ào tanto a s.tbedoria e l"aIltagens delle dã~ p<>r
drada Machado na sessão de 29 do corrente. - causal o te!"'sc,ajuntado o que ha de bom ~ util nos

O S~. CA.ll.VJ.L!lO E M&LLo:-Sr. presidente: na gov.:rnos .~pleces, ~~tand?!l que h~ de_máu ou
la sessao, em que se tratou dest..'l indicação, susten- ~eOSO_~lliberdllde.C1,:11 e polttica do Cldadao.
tei coro. argument,Qs a meu ver invenciveis que não • o re8Ula~ as attnbwçôes Ae «;ada UI1? dos podo
cumpria faliar mais nesta mll.~a, nem mandar di- ~.e fonnah~r o justo eqmlibno eonslSte li sabe
zer sobre alla cousa alguma ao governo' ma~ os 01'111 ~ nnt4gens d~sta institui~o. ~{as qualquer
meus l'acioeinios f?ri.o taxados de más con'elusÕes. que seja este arrallJ4monto a p4rtc essencial dG
Eu nào costumo dlter s:lrcasmos, nem jâmais toco cad~ uma das. ró~as entra sempre no systema; e
levemente a pessoa de algum deputado. Quando nao ?wto es~n~lll1 u no gOf'l'rno monllrehico o lus~,
houvesse um regimento, quo no-lo veda h:ni&o sem~ orça e dignidade do eh.e~e da: ne.çã.o.
pro as regras da justiça e da deccncia. Para esta se sustentar e mUlto conveniente G jus\\>

Costumado :1 discutir matarias de alta pondera- que o mona~ \en!ul o poder,de conferir graças
. ção na presença. de pessoas de snmmo respeito nas e mercês aos Cldadà?~ ~n«;me.ntos. Sem esta ra
conferencias publicas que houvemo perante ellas, c':lId~dc ou prcrogaU.. " diml~ula-so ~m demasia a
aprendi os limites da justa e devida moderação d:gnt<lade do so~rlno. Assun \) expliclo os pubü
Tenho dado deUa tantas provas no meu comporta=. C1Stas que me~hor r4U~O desta matltrlll () entre eUes
mento publico e particular que jAmais me pOderia ô moderno Frltot: assun o praticA0 as nações iUas-

.persuadir de .que ~s ~nhas expressões, geradas tres ~U0 ~ o governo representativo.
sempre no selO da Justiça. e do patriotismo, fossem Alem di~lo ~ua Mllgcstadc foi acclD.mado ímpe
iscadas, "de veneno, nempodessem ferir as opiniões rador consutuClonal pc1a na~o (} depois se cOU\'o-

:dos meus mustres coUegas. cou esta llssembléa constitumte para regular os li-
Se algumas vezes a força das minhas expressões e mite~ das attribuições dos divcr5(1s poderes.

o entnusiasmo e energia com que me explico, ex- EUa não c?egou ainda no ponto de quo trtlt.'lmos,
•cede algum tanto a moderação do meu caracter é por consegumte !IadA fl'% atada que diminuísse as
,por certo,por estar apoderado da exactidão e v~r- faculdades essencmes domonül'dia constitucional
'dade da minha opinião. " ' , e li graça concedida {oi por efI'eito de tal raculdad~

Tenho além destes óutro motivo para regular a sem haver lei que Ih'a diminuísse ou coarctasse.
minha c0!lducta nestE! augusto recinto. A,lição que E' portanto evidente qu~ Sua Magestade e o go
desde IXuntos annos tenho de'todosos papeIS que re- verno ohrou á ~te respeito em cons~encia dos
ferem a 'm~a 4as ~arasdas, n~ções, que nos ~eres ze0oorch~cos de ~ue está revestido por la
devem sernt' de mestras á este ~lto, é a minha g:.timo, ti.~o:. fOI de conformidade com o enthu-

,guia; e neUes mesmo apezar da harmonia e mode- smsmo naClonal e dos representantes do povo, e Coi
ra~o dos seus memb~s,tem, havido neeessidàde d..e tão boa fé. que se persu~dio que honraudo o va
-de serem chamados ã ordem" - ,", rao benemetito que reaqutstára o Maranhão, pro-

, Ainda modernamentl3n';)n-reem Inglaterra entre movia a gloria e tldelidade da nacão.
? illuslre ministro Canning e Mr. H()w~' uma porfia ' Se!Del~ante gr~ça não era portân~eontrarl~ á de
'lndecorosa que chegou' a ponto de obngar o presi- termmaçao de lel~a, porque nao a havla~ e a
-dente a chamar o sargento de armas~oque se ac- ~e~e pretende esta~ecer noprojecto de consti
eomm~dou l!rotestando ambos esquecerem-se de ~UlçaO nem está sancmonada. nem saberemos se o

-tudo ~e hana ~do. Iámais' eu quizera que por será; e póde bem ser que razões luminosas e in·
prinCIpio algum publico ou particular se'entendesse venciveis argumentos exceptuem os titulos e outras
que eu atacava de proposito uma indicação de qual- mercês deste-genoro das Iórmas de uma lei, que
quer illustre deputado., '' ' terá summas diJliculdades.em regular por miudo os
- :S!lPpo~o-o como eu ani.ma?~ do zelo de bem.ser-- se~viços em ~e ,caiba recompensa de tal ~atureza;
Vlr. ,a:pafrlA, nem estes ',pnnelpIOS podem desVlar a alem de q11e IUlXUOS escrupulos, tolherãõ a liberdade
.a1gu~~ ~cheg'ar, ~o ~mo de proferir expres- ,e, iacnldade ,de dar. os p~os' por ~ços reIe
;~ lDJ~osas que paSsão,~ a~, a,outro deputa- v~tes, ~-deve ser ~~de~da regalia, ou' prero-
~;. Debaixo, destepl'otesto :tenClonel, sempre ',não gativa do chefe da naçao. -: _ , '
:sâhir dos pnutesmarcado~;:e,~,iniurioso.anós. Accresce" como já~e da priineira vez, que não
;:pesmosque~sta.par~,do,pov.Q;<Jue vem oum-nos estava revogada li lei que permitte aos soberanos o
'fallàr 'de seus interesses, presenclasse que nos des- conceder estas mercês. ' ' ,
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Digo fi~nlente, ~e seria sobre m:meira i!lde-- _E como se pOderia. duvidar, com sombra de r.l.

coroso á nos e á naçao 'reTO~ esta graça M~da ~o, tendo toUos os brazileiros sentido os benefi
~!ldo () pudessem~ fuer:.danamos .praTaS de m- CIos, e ate jã experimentado os opfunos ulteriores
JUStiça, de falta de ge~ldade e a~ de q,ue des- clfe.i~ da restauração da Bahia e Maranhão, e com
acata'rnmos <l.chefe da naç.to, e tendlamos a desfa- a dlSüncçãO dos serricos do Lord de ser a ~ua n-
zer ~ barmorua. ~os dons po:ieres., quando pelo con- -ctnria incruenta! ' ., -
trano. o exe~utlro nos da pro>as muitas vexes do Póde-se dizer com o consul de R.oma -cimos
qua.nto ~ deseja ~11ren-ar., m~..ndando consull3.r esta sem san~ li cidaGe.- Esta a.Uo"'"Usta assemblea
~em~~ea em dl'n~lSlS OCC3.S1oes e sobr; ponLos em tem determinado, que., por ora, se guardem as leis
:ree.~os mesmos tenws declarado perõ.encer-Ihe a da antt;cedente monarchia. Por estas o que exercia
~sao.. , , . a, autorld3.de de chefe da nacão, tinha direito de dar
~r. presld:nte., ~J~"Uos ,Justos e generosos com ~tulos de nobrez3.; c na oràenação do reino lho, 2"

o~ ~c bem sert'Ctll ~ patrla; mostremos que somos bl. 42. F.' expres..c;amente enumerada a carta. de
clvili~dos qU:lndo damos, bom gas.11hago \lOS c.s- mcm\ de qualquer titulo, que se dC're expedir e pas
tnngeU'Os e ~uando premilunos com mao laI'8'l os sar pela chan~ll:ui;) para se .erificar a graç.1
qué yê.m s~rnr a nossa causa: ,Porta.nto o nosso Imperador linha toda a' razllo
~ mtrepldo c .a1er:>so alaur:mtú, fez-nos ~e!nços de se considerar com direito de du o titulo dú m:lr

lUSlgn3lildos, na &hia e MtI~3.nhao: recahira~ na que: a~ LordCochraue, estando na posse do poder
SUa ~"'SSoa, ln~stre por nasCltne~to.c t\llos fCltoS, ex~cuti\·o e tendo já dtldo outros titulos, ainda <Luo
as ~aças de.! gra.-cruz e marquc%; In?\ado por es:es de menor gradua\.1o e com a mais prudente sobnc
cstil'?ulos de recompensa c do glorl~ ~ontmuara:1 dad\', sem que no cl)r~ legislativo ou no publico,
SCI'\"lr 3. nossa CllUS3: lavemos ao menos C5\.'\ nod~ hOU\'CllSO li menor dUVida ou est.ranhezn
de querer rovugar as n:ercês coai um esquecimento Sr. pf'..;'5idf'ntc, s<,jn-mc 'Pt'rmittido aqui' l't'eord.1r
per~tuo desta ~esqUlnl~3 lcmbran~a: c cspl'ran~o ~sos 1l11111ogos. r1-nci D. José I deu () titulo de
que os SCU:i scrnços <:onlmucm, gO%llrcmo~ do (~11Z Altcu. 30 ("?lldc do lipptl. pelo mcrilo c scr\'iço
resul~do CO~ o pruer que dà MS •bem m~nclO- delltt' egre~o gl!ncrol, nao obstantt' quo pela sua
nados o dCSl'JO dI'dento de bem senu á ~trla. C4ndura dt'clarllsso que não podia dcCondl'r a Por-

O SR. SILV.\ Ltsno.':- Sr. prosidcnto, a pro- lugtll na inl'llsáo dos Corças combinadas do Fr:lnc;a
posta. do Sr. Montosuma para so nilo vorülcar II C Hespanha, mas :'ó organisar o tlxercito portuguez
mercê do S. M. I.. do titulo do marque: do Mara- c fllze~ guerra do postoll, emqunnlo II n('socia~no o
nbão, que fez ao Lord Cochrane, tlinda que roca- a medlAçào de Inglatt'rrtl nilo trouxesse a paz.
nhecossl' o insigne mcrito c serviço deste nosso pri- EI-Rel D. João \'l deu titulos ao marecb<'ll 8t'ros
meira almirante do Imperio do Brazil, com o funda- ford o ao gl'nerlllissimo Lord WcUin8tl'o, ató con
mento de que esta au~sta assombléa ainda não fez do~or~mdo a esto com o maior bra:llo dcl 11l011<lr

lei. quo 3utorise dar tltulos de nobreza e que o mes- chia Pilrtugllc::a. nomoando--o duque d01 rictorin.
mo deputado entende ser contra o espirito do ndo- .As Córlt·s de Hosennhn, ll:l llusencin t' pri~ào do
~t<l.do systema constitucional, que tem por base II rOI om Franç:l, dorao nesse horot' uma das mais
Igualdade dos cidadãos é, no meu fraco iuizo., os- bellas terras do p:\iz. O p~incipc t'Cj:tCnt<" ora rei
tranbn e inadmissivel. do Inglaterra. qunndo VelO n noticia da decisiva

Concordo no que elIo diz sobro a magnanimid3.de batalha ~a Victoria, cscre.vou.de seu punho lIO ven
do Lord Cocbrano no conceito de tal proposta; por- cedor. dlzont!o--llio que nao unha com que rcmu
que tendo nascido no paiz classico da liberal consti· ne~nr os seus serviços o que ~ó em sign111 da real
tuição, não pódo estranhar, que só se reconheça o eshmll. o confianl«1, lhe ,romettlll o bastão de CoId
reino da lei, pospondo-se todas as considerações marech.~ ~o RelDo-Unl~o. E quando o Lord., (a
de pessoas. quem Jil. tmha dll?O o titulo do Il;larauez., aecres-

Sem duvida nlli o partido da opposição muitas centan~~lh~ depOIS ~ de duqu~) veio aLondr~s, não
Tezes faz objecções, as menos fundadas, só para se h~uve JamlUS no pD.lZ recepçao e acclo.~açao tào
provocar discussão. trlUmphal do povo; e aquelle soberano ato lhe fez "-

Está recente a memoria do que Mr. Burdet, com honra, sem exemplo, de o le\"ar na sua carruagem
seus sacias no parlamento. acremente disse contra ao templo .a d<ll' graças a Deus.
o voto de agradecimento e do titulo dado ao mare- S~. preSIdente. recorramos. aos an[l,'\es da sngrada
chal Beresford e aO Lord We1lington, depois das escnptura. Lemos na chro,Olca de Assuéro. que,
batalhas de Albuera e Salamanca,' etc.• achando quando este .monarch~ qulZ. remunerar:l um dos
que esses mestres de gueI't'a tinb.ão com grandes ~nd~s seryl~ores do Imporl~, perguntára no soa

.meios feit.o pequenas proezas. Taes opposições sào pr~ell'O muustro: que.s~ {ara ao ~oll~cm a quem o
sem consequencia em uma nnção, que sabe fazer re10 .quer honrar? ~ mmlstro lhe mdicou a honra
justi~ aos ~andes homens. e que só se regula pela malOr que lhe podena fazer, para dar ao pO\"Q tes-
OpiDliio publica. . .. temun~o do .quanto o prezava. .

Animo-me a affi:rmar. q\le no Bra:cil tambem se PodIa cota0 o nosso I~p~rador, tendo ante SI o
fará plena justiça. ao nosso Imperado! e ao L,ord Co- e:templo do .voto de ag:a!l!Clmento~ que esta augusta
-chrane, pelo t.itulo que com tal;lta smgul.arldade se assenibléa tão enthuSl~ticaro;ente. ostenta.ao Lord
contL'()\'erta. O amor da pa.tNa vencera. Cochrane, ~ef!Da~eceL e~tacl0nano a estupefacto

Como se póde desconhecer o direito com que foi o~servador do J~bllo publi~_o e dos lanc~s dos cora-
dado e o merito sobre que recamo 't . çoes, que de roJo conc?mao a applaudlr ~o he.r6e,

Na verdade., a mercê tem a dignidade de ter sa- sem tambe?! lhe. dar ~lguma demonstraçao digna
.bidC! por assim dizer acrisolada da·casa da moeda da generosldade lmpenal ?
da hon.ra imperial ~ foi., .á uma voz, applaudida . I?e certo., esta augusta assembléa não é. nem.iâ
pelo povo desta cOrte,·.se.m q ua em~ só .do~ pe- maIS quererá ser. o executor. do. decreto do p8J. do
riodicos que mais se distiJlgtlem em licenclosldade noss~Imperador? ~ue,· constituUldo-o re~nte do
se fi:esse a menor duvida. Brazil. llie prohiblU dar c~mmendas e titulos; e

47



SESSÃO EM·-31·'DEOUI1IDRO DE'l823

"1iesde que os brazileiroS;o?-~do a vozil~ seu ,p~n- só CO~êr,:ou:~ corpo-denobres
o
d? antiga e mo

-cipe na carta que este dirigiU ãEl-Ret -~\44a, derna lQstituiçac, mantendo O,direlto de crear ila
'-1Uida de Portugal,- restaurarão -a sua liberdade res e dar ostiLulos da estatelecida nobiliarcl:üa da
'Contra um governo quaos opprimia e deshonrava, e -Europa; mas tambem ratificou °a instituição da Le
lhe d.erão tão êordiale geralmente ostitulos de de- gião de honrtE, não obstante ser da. creaçâo dousur
[ensor perpettlO e de imperador do Braril, não po- padoroo throno, reconhecendo o seu optiJno das
deráõ-deixai de reconhecer qtre elie assim foi·re- tino e bom etreito, p~a remunerar o heroismo, até
vestido da plenitude do poder neressario a empre- em um>tam.bor.
~r todos ~ meios de !Uer ~ffediva a def~ na.- Em Inglaterra, além da nobreza: hereditaria, o go
clOnal e a mage-sta.de lmperlal) representat.lva da vernc e o povo sabem dar a competente valia ã
wntade e força d~ todos os h~bltantes ~o palZ. nobreza militar, milritima, litleraria, e de .qualquer

. Entre estes meIOS sem d.tlVlda, ~nt;"ao as honras 'outro'genero preeminente, até pondo !lo templo de
tit~,- para. re.mune~çao o dos inSIgnes coope- Westminster, á par dos retratos e jazigos dos seus
radores aa fundaçao do lmperlo, ' reis, os dos seus grandes homens, que têm illustrado

, Dando poi~ o titulo de marquez /lO Lord.Coehl'D:- a llaçâo;ea humanidade,taescomoos NewtOM, /lo-
ne. nada malS fez do que o con~o~ar-se ás leiS wards e ainda os eminentes nas bellas artes, como

-que e~tão em, vi~r e manter a dlgtudada da mo- Garrick,idolo dos ingl~es no theatro. Reser"o-me
narchm constitucIOnal, de que, ao menos ost~n- para oppo:rtuno tempo expôr os meus sentimentos
siTa e provisoriamente, se acha_ de posse por nt- sobre a nobreza hereaitaria: Por ora só digo, que

"tual consenso c applauso da naçao. . sou de parecer do grande consul de Roma que
O Sr. Montesum~ insistiu que no menos devlll o salvou o Imperio das ciladas de anarchistas _ todos

Imperador consultar 11 nsselUblén, porque só á esta os bons, por innatos estimulos, favorecemos a no
competia dar n graç.A. Mas por ventura o poder 10- bma - onflCS bcmi naturaliter fa~emus nobilitati.
gisl8tivo se de..-" assemelhar {lU Sort'edou:0 Ser- A nobrezll, como a riqlle2:a, e sciencin, púde tor
Oonio. I)m quo se abysmcm todas as nllt.ofldlldcs' abusos, mns tem valor mtrinseco. A nobreza de
r\áo. Este congresso tom constantemente por sua ri'ia do factos osplondidos, e uteis á sociedade.
Sl1bedoria remottido ainda OI negocio! de com~o- Sempre em todo o pai: se estimará por nobre o
tcneia problcmatica, para o podor executivo e JU- hcl'Óo. que. por exem'pl"~assaltou li um baluarte,
dic\ario. , , c nelle arVOrou bnndclra \riumphante li patria. Ha

Digli ma1li: que, llinda no CllliO do nAo ser ? llt~o heroismos quo J>Ilrecem prodigios, á que todo o co
do estylo legitImo, convinha, pelll es:traordml\fIO- ração irresistivelment.e presta lldmlrl1«tõcs, c dá
dado o Sfllndcl8 do sorviço do Lo.rd, dl\r-se-lhe, em gloria. Além ~.isto. as llCÇóeS heroicas SllO grandes
.nOSSA exaltaÇÃO de sentimontos, um titulo novo. oxomplarosás familias. Voto portanto contra a pro
por \!1emplo o de libertador do 8r~ll: mas ilsto posta do, Sr. Montesuma, salva a sua honra, por
serill milito. Sustento. ~orém, II febz lllmbrllnça confiar no seu, palrio~ismo. que s6 se oppoz, pelo
do ilhlStro preopinante C? :sr. Carva~ho e ~eUo, q~o desejo de ser o nosso systemn constitucional, tã.o
em lGda a llypothefO (~II~) se dl)V14 v~rlflcar o ti- perfoito, quanto possa ser.
tulo dado; pnra que no JUIZO d~ potonclaB ., naçõ~s O SR. ANDIUl>" mACllA!lO : _ ( Não se entendeu
cultas não entre, a monor dUVlll11, de quo a I111Ç110 o lo.chiln'apho Sitva)

-brazilcira (quo ó composta do PO"o generoso o do I:> • ",
carllcter) nito tem pllJl1issimn confiança no seu es- Por dnr n hora decla.rou-se adiada li dISCl1SS~o.
colhido l~per4dor; tendo mui judiciosamente ob- O SR.., PR:S1DEN~E assignou para a ord~m d~ dia:
ser"ndo, quo perdem do conceito nos gabinetes ~s l°, o proJec~o d,e lei sobre aC,reaçã~de Umve~sldades
principes quo nào rlltifir.ào os aclos de seus plem- que ficárll adiado e~ 3&_dISCUSS.ao n~ se~Sllo'od~ 2'7
potencil1rios ainda não expressamente lI.utorlsados de corrente; 2°. o proJeeto sobre lsençao ae direItos
nas instrucçbes. nos. productos das fabricas de ferro, e outras; 3°,

Quanto mais é poderosa esta razão 11 respeiLo dos regImento da assembléll.
actos magnillcos 'dos conductores ~as Dações, e Levantou-se a sessão ás 2 horas e um qua.rto da

,muito mais nas deli.cadas. circumstan~as em que s~ tarde.- Miguel Calmon du Pin 6 Almeida, se
.acha este nascente 1lDJleno, que preClSa de estabele- cretario.
cer firme credito politlCO para o seu reconhecimento
dilllo~tico 'l. , , . , ' RESOLUÇA-O DA ASSt:01lnJLÉAOUYlo-se maIS duer, que. sendo II tgual(ja~<J ante . ~mD

alei a base do nosso liberal systema, era incompa- Illm. e Exm. Sr.- Aassembléa geral consti-
tivel com a doação de' tit.ulos de nobreza. Porem, tuinte e legislativa do lmperio do Brazil, tendo pro
-estou convencido, :q:ue este senado bem reconhece, cedido hoje á nomeação de presidente. vice-pre
,que essa o igualdade não terá jámais ,o-effeito de igua~ Sidente, e secretarios para o mez que decorre desde
lar causas desiguaes. " o' ". 3 de Novembro, até 3 de Dezembro manda commu-

Ha enome differença,~:desigualda~o de. ~etitos nicar ao go'l"erno !lue tem eleito para pr~sidente.' João
pess?aes e dev~ores l1011t1cos nas acçoes ~IVlS. que -8everianno Maclel da Costa, para Vlce-pr~sldente
por ~so ~clam.ao -corre~onde?-tes. e ,~ll1.de~p.ro- Luiz 'de,Carvalho e Mello! rpara :se~retarIos effe

, porclOnaaas remuneraçoes 'na Justl,ça dlstrlbUltlva. ctivos MIguel Calmon du Pin e Alt:'lelda, José An
- ... Ainda nas monarchias constitucionaes está c~n-:lonio da: Silva.Maia,.: Caetano Mana Lopes ,Gama,
,,:sagraodo. pelos PUbu..ctstas mais.'.aera.dita°

o
doso a.PhO_1Manooel Antomo Ga.lVáO, .e; para sUPPlentes.Joo~·{jarismo politico, que' o c$eça~:l na~o' é a fonte d:t, CostaCarvalho; elasé-Fehctaoo F?rnandes Pmhell'O.

honra; e que, em consequencla.. lheeompete ~r ti- O que V. .Ex: levará ao c_onhecl,mento de ~U1l Ma-
-lUlos denobrezà. : '. _.', '. gestada Impenal. ., _

, Assim se pratica. (e ninguem o .dttvida)e.m Inglã-,-Deus guarde a V. Ex. Pa~ da a8;5embléa, e:n
:1ertá; ·Hollandá..França. Até depois da actual Jl()vaSl~ de. Outubro del~.- loao $evenanno Maclel
-ordem de cousas-neste paiz~ El-Rei L~iz Xvm, nã.o dG CosCa. ,
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Sessão em 4 de Novembro de t 8~3 ( *) «Como porém se ofiereça o ~mbaraçQ de estar pre-

PRESIDENCIA DO SR. llIAClEL DA COSTA sentemente o mesmo marechal Brant exercendo as
~unc~õ~s de deputado .d,!- assembléà. geral, as quaes

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da lmphcao com o exercICIO de outras quaesquer se'"
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 72, gundo. ó .decreto novissíIDo ..ga mesmaaugust~ as...
faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, seIIl;blea, ~. reconhecendo alias Sua Magestade Im...
Martins Bastos, Bispo CapeIlão l\lór, Pinheiro de penal o qu~~to urge na actua~ conjunctura a prom:'
Oliveira, Ribeiro de Rezende, Andrada e Silva, e pta ,_nome~çao de um ~egoClador, e, o quanto sof
1\18rianno de Albuquerque; e sem eIla os Srs. Fer- frena? os 1Uteres~es naCIOnaes se ficasse inUtilizado,
reira França,l\Iuniz Tavares, Ferreira Barreto, em v~rtnde da leI, aqu~y.~.qll~ ª~w~.!:iepcia já tem
Costa Aguiar, e Pacheco e Silva. c.onc~ltll<td9 .. Cº}Ilº~Jfªkl~Pé!!:(t"á§Jll~_cÇõ~,s~c!íp!§mâ.":,

.!i~~.s: orde~a-me outroslm o mesnio au'gusto seril;iõr
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida que transmita a V. Ex. o conhecimento destas cir.,.

a acta da antecedente foi approvada. cU!llstanéias,. pll!a que a assemb!éa geral consti-
O SR. SECRETARIO CALMON leu os seguintes officios tumte e legislativa, sendo. deIlas mteirada oppor";

do ministro de estado dos negocios do Imperio : tunamente, e tendo em' vIsta" como' costuma, o
~aior bem do, Imperio, haja de toma-las em par

(C Illm. e EXIl1. Sr. - Tendo levado á augusta 'pre- bcular consideração, dignando-se intelligenciar-me
sença de Sua Magestade o Imperador o officio do d r d l'b --- :=--.
antecessor de V. Ex., da data de 31 de Outubro, em ~l!..i!s._~e.ªpg!LJJ'.:a.ª,t;l.1..eraç1?~s.para regUlamentodo governo, que nada tanto deseja como' acertar na
que participa ter a assembléa geral constituinte e gestão da administração publica., ' ,
legislativa deste Imperio procedido á nomeação de « Deus guarde a V. Ex. Paço, 3 de Novembro de'
presidente, vice-presidente e 'secretarias, que hão 1823.- José Joaquim Cal'neiro de Campos.
de servir durante o mez, que decorre desde hoje até S IV
3 de Dezembro proximo futuro: o mesmo augusto r. ~Iiguel Calmon du Pin e Almeida».- Foi re-
senhor me ordena partiéipe aVo Ex., para o fazer mettldo, á commissão de constituição.
presente na mesma augusta assembléa, que fica sci- '. O Sá, ~ARNElRO' DE CAMPOS: - Requeiro apos"
ente das pes~oas eleitas para os referidos cargos. slv~l breV1da~e na decisão damateria, que é da

« Deus guarde a V.Ex. Palacio do Rio de Janeiro, maIOr urgenCla.
em 3 de Novembro de 1823.- José Joaquim Car- Declarou-se urgente, e sahirã'o immediatamente
fleiro de Campos.- SI': Miguel Calmon, dúPin os membros da sobredita commissão para darem o
e Almeida».- Ficou a assembléa inteirada. ' seu parecer. ,

dUm. e Exm. Sr. - De ordem de Sua l\lagestade Entrou a este tempo na sala o Sr. Ferreira
o Imperador remetto a V. Ex. para ser presente na Franca,'e tomou assento. .
assembléa ger~l, cons~itt;inte e legislativa do Im-Leti. mais o mesmo Sr. secretario o officio seguinte
peno do Brazl1, o OffiClO lllcluso de 20 de S.eteJ:?bro do Sr. deputado Francisco Muniz Tavares.
do corrente anno, em que o governo pronsono da , ., ..~..-.;. .
provincia do~J}iº..GxªnQ.~.!iº ,Sll~' em cumprimen~o «Exm. S.r.- Lendo o, n',54 do perIo~?o, denom~-
das ordens, (file lhe forão expedIdas pela secretarIa nado S~nell.a. da .l;.tº-~lda~~1~a qua.L!.t,a..i!.eEi!..7
de estado dos negocios do Imperio, por portaria de .J1'5illl2%QO, que l.ncluEo remetto. a V. Ex., aciill~l de
11 de Julho dito, informa sobre o estado a.ctual dos âesenganar-me, que o ~~Il~ls~~av~tªlltor so tem
estabelecimentos litterarios da mesma-:-proVinciíl.. por pm, P~~ªL1!...-ª.!1~~@/l.,~lll1ll~.n~il: ,IgIIÜ9ªII1ada '
-~- . ' ' "., .,. "1("' .. " " ' . I!!Q.TIll!lla, sublevar os seus hà.bItantes, e iªzel-os
« Deus gnarde a V, Ex. Pala~ do . 10 de ~anelr~: seP..'!!Jl~-"cl.ªqniãllJ)x~ni~a,q~e de boa vontade pro

em, 3 de Novembro de 18~3. Jose Joaqlmn C!al cla1'illlrao,. e firmemente Jurarao manter; mas como
neu'o, de Camp~s.- Sr., i\I~guel C.alr~lOn d.u Pm e não me compete darproYideneias a este respeito e
.A.:lmelda!l.-FOll'emettldo a comnnssao de mstruc- só sim lamentar no fundo daminha alma uma seme
çao publIca. " . . lhantedesgraça, lilÍ1i~o-me aparticipar a,v. Ex.,

(<111m. e Exm. Sr.-:- Fa?:eIldo;'semuitonece~io para fazer .presente a' sober~nB: assemblea, que
ao reconhecimento, progre~so, ee.~ta!Jili~ªffifda in- tendo eu lIdo no ~esmo pen.odico, que se tratava,:
dépendericiajiolitica' do~JmpecioM~razil, q)le se de C()!?:~E.~r ..ºê.,~1131tQ.r.e~ulª,.Q.Jta.~J!.J.:ºyiJlcia_p-ID:.ª,se'
eIfvie"quanto an tes,a LQlldres um h.@I1 neg.9,Clad!Jr ~..'ls~ªr!lmo~ll1!3.!1.S..I!Q.ª!3f!lªIlª.qll,ªl.~ªªclEl.!tElil~Pllt-ª~o
munido dos precisos plenos poderes para tratar de Julgo por este, act,? atacad!1. a J:J?-mha hpnra, e que
nego~iº~..ÍJl1pº1.t.aI!!!l§3. ê.t~, Im.p.erio :, ord~na-me por consequenCla nao~ev? JamaIS poi'tItlilo algum
Sua i\1acrestaile o Imperador partICIpe aVo Ex. para r~presentar uma~rovmCla, onde um ~os seus ha-'
ser pre~ente na assembléa geral constituinte e le- bltantesteve uma tao revoltantelembrança, ' ,
gisla~iva, que.. ct;mprin.do n~rri~ªró:gl3s,s.lla:;q,ll;El11-Jlm .« Embora., fazendo ju~tiç.a ao caracter cQflstante, e,
decidIdo _P..~~~OJIS~O,.,lI!telllg~ncla,El~~~~!lpiLade brIOSO dos meus cons~J.tUl.ntes, eu po~sa lisongear
p~unaos, lndlS~Elnsaye!s.co.llh~C.ll1Ielltºs.da mel deq\le ~ão se realizara o ~retendldo attentado,
situ-ªç~.9J e..lf~Lll,entend,ldos}IltereêSElS,.4~}unba1i.as e amda reahzando-se,eu esteja p~rs!ladido, ,de q\lella.çQes , se. tem lel1lbra~o para esta ~lss.ao ~ª:- a~tos. de tal n1!:tureza sempre sã? l~rItos, e. nuIloê,
reCliãf' FelIsbert'<l;_C~d~lra .B.r..~nt nao 80 :gor.neUe por, ISSO q1!-e nao cilb~m nas at~nbUlções da pessoa, ,
concorreremos, reqmsltosmdlCados, mas ate pelo que os pratIca; todaVIa aconsldel'aeão sómente, de
motivo de merecllr.a~!l~,a.p~ticll!ill'co:n.fiªI!çª, ej! que já não poderão ser uteis 0$ meus esforços a bem
ter est!lÀQ em·I:onijres.llg,c.a!~~gélftQgQ~nl~J~oc~os da c!1usa do Bl'azil, pela desconfiança qúe os mal in..;
dê'Stelmpel'io, a apraslmento comlUum das cauas tenclOnados' de proposito procurão insinuar a meu
côFtes:'''''-'''''' ' . respeito, obriga-me a requerer coma maior in-'

;;---';-__~ :L2..-':.:_:__~~-:.

(*) Nesta sessão quasi nadaesc~everãoos tachigraphos até ao melo dia.
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'Stanc!ª,ªeªta augusta assembléa,!-minha d~missão, phisma, 'à que os logicos chamão non causa pro
e:espero' que m'a concederá' attento o motIvo alle- causa: Porque, havendo. nesta côrte outras aca
gado, que merece todo o peso. demias, seria necessarioque o sabio orador mos
, « Deus guarde a V. Ex. Rio de Ja.neiro, 2 de N?- trasse que nenhuma dellas tem vingado. Existe a
vembro de 1823.- Exm. Sr. Miguel Calmon duPm academia Aos guardlis=:IDm:!I111as ( a quetambem
e Almeida.-Francisco Muniz Tavares». outr'ora tive-â-lIoífra de pertencer), e não se disse

- tt que erainutil, -ou supposta, porque clamaria contra
. Depois de discutir-se se deveria 0!1 ~ao reme er- esta assercão o grande numero de dignos officiaes
se o requerimento?- alguma c0Ill;mI~s~o, resolveu- da -marinna de guerra que alli adquirirão' os conhe
se que fosse á commlssão de constltUlçao. cimentos proprios da sua honrq~a profissão, que os

Annunciou-se que estava á porta da sala o habilitárão a defender gloriosamente a indepen
Sr. Lucas Antonio J'lIonteiro de Barro~, deput~do dencia e a integridade do Imperio do Brazil, e a
pela provincia de .l\Iinas Geraes, e sendo mtroduzIdo multidão de pilotos que na marinha mercante fazem
na fórma do estylo prestou juramento e tomou lugar florescer o commercio, alli' adestrados ou qua-
na assernbléa. ' lificados. -

O SR. VERGUEIRO mandou á mesa um requeri- Acha-se em actividade 11 academill.l1ledico:cirur-
mento de Serafim dos Anjos pedindo a responsa-- gica, e não se nega que elUe supplantou o cego
bilidade dos magistrados que julgárão uma de- eiQpirismo, substituindo-lhe principiris'luÍlÍinos'os
nuncia por elle dada de João Pinto de Lacerda, da arte--de curar, e fornecendo recursos para acudir
escrivão do crime do bairro de S. José, em que com promptos soccorros aos gemidos da humani
julga terem-lhe feito injustiça.- Foi remettido á dade. Porque fatalidade cahiosó o anathema sobre
commissão de petições. a academia militar? Porque desgraça se repetiu

Entrou a este tempo na sala o Sr. Ferreira Bar- neste recinto a injustiça, com que logo nos primei-
reto. ros annos dos seu:;; trabalhos se _estranhava que

Passou-se á ordem do dia, que era, na la parte, a não houvesse algum discípulo acabado, o curso,
\( 3" discussão do projecto sobre fundação de Uni- sem attentar, que este se compõe de sete annos ?

versidades no Brazil, adiada na sessão de 2'7 de Um nobre deputado avançonque ella era mal
í Outubro. dirigida, sem duvida tendo. em lembrança que eu

O SR. ARAUJO LIMA, por parte da commissão de sou um dos membros da junta de direcção. !lIas
1 como se pódem offuscar as luzes e o prestimo de

constituição, representou que.ia tav~o t~es mem- um .J,y.l!Ili!lll, de um J?tockler, e .de--9utrQssa]Jios,
bros, e que portanto sem se nomear mtermamente d' - Cô
ao menos um, não podia apresentar o parecer de que aI_n~-ª__eXlste!!!.:Il.eJltª__ ... rte, e que me prece-
que a assembléa, havia pouco, a encarregára. derao- nesta.penosa tarefa? Será pela incapacidade

dos lentes? Ainda que eu me prese de ter tambem
O SR. PRESIDENTE nomeou o Sr. Barão de Santo pertencido a esta classe ,distincta, penso que a mi

Amaro, que foi reunir-se ao's seus collegas. nha inaptidão não deslustra a gloria, que merecem
O SR. FERREIRA DE ARAUJO: - Depois de uma os talentos e os conhecimentos de muitos que furão,

discussão tão longa e tão affincada, em que se tem e ainda hoje são mui dignos professores. '
espraiado a eloquencia dos mais peritos oradores, Restava examinar se este mal provirá dos altim
parecerá ociosidade que eu roube ainda algum nos, ou mesmo da imperfeicão do estabelecimento;
tempo a esta illustre .assem~léa com as minh~s e aqui me cumpre confessar que a vicissitude das
toscas expressões: mUlto maIS quando uma decI- circumstancias, políticas que occorreu desde a
dida pluralidade ameaca esmagar a opinião, que eu creação daquella academia (tão cedo orphã do seu
de bom grado abracãra. Porém havendo sido ata- illustre fundador) fez que em alguns ramos ella não
cada por alguns uma corporação, a que tenho a tenha ainda tocado aquelle ponto de utilidade, a
honra de pertencer,. eu faltaria ao meu dever, se que era destinada.
Dão respondesse ás acerbas' declamações, com que Ai~d~ alli ..se_d~sejão .. u~gal)i~e~e_il!LP,hysica,
elIa foi atacada. Sim, Sr. presidente, quando ás ll.J!l"I!lbor!ltoq-8~chiIJ.llcom~S_comlllll.to, 1W1. QR§.er
mui solidas razões de commodidade, e até de possibi- l!!iQno, e mUltos outros recursos para o adianta
lidade, allegados para sustentar o estabelecimento mento dos estudos; porém se com escassos meios
de uma universidade nesta cidade, se oppuserão ella houver, assim mesmo sido unI á nacão, corno
vagamente as, distra,çç9,e"s.c:l.?:.~?rte, OCcOrreu logo o·Ilog~ m?strarei, em vez de descredito, lhe provirá
exemplo de raIDosas timversldades nas côrtes da dahI maIOr abono. .
Europa, nas quaes as sciencias conservão o seu I Quem ref1ectir na época da creação daquelIa,
throno inabalavel, sem embargo da immensa des- academia,. na absoluta mingoa de conhecimentos,
proporção,; dos seus recreios com Um_ll}l~O t~o, e nas difficuldades que oppunha a.guerra á plan
e esse poucofreqllentado. ~.- tação das letras, sempre espavoridas" ao estrondo
"l-Uasum: deputa-do; que muito respeito, appa- das armas; guem examinar os dive~sos _estudos que
receumunido de armas a seu ver invencíveis ees- se aggrega!ao, dosquaesa.Iguns nao sao de abso-'
colhendo por alvo~Wmil.t!l!il~t(ll', julgou provar luta nece~sIda~eparaa pro~~são ~ que se destinão,
que não tinhãoa.lli prosperaàoos estudos, e de- conhecer~ faCIlmente quelB ~nta~ se antoThava o
duzio dahi a impossibilidade de medrar esta plantaI' esta~elecImento de_ uma ulllvers~dade, que n~o
exotica em semelhante terreno. Para corroborar a arreIgou pelas razoes que ~pon~eI, .~ que ora nao
sua assercão leu e mandou á mesa uma relacão Ime cumpre mostrar com. maIS eVIdenCia.
dos discipulJs m~triculados naquella academiáde Nãoadvértirão porém osaIÍtagonistas da minha
,1815 até 1823, e concluio que taesestudos erão academia, que o seu titulo trazia comsigo um in
suppostos, e semelhantemente a universidade no Rio teressante dado, que não entrou nos seus calculas.
de Janeiro seria tambem supposta. Sem embargo Os seus alumnos são pela maior parte militares, e
do conceito que formo das luzes deste mustre col- até a carta de lei de 4 de Dezembro de 1810 manda
lega, direi que o seu discurso 1a.b6ra em um so- assentar praça aos obrigados, que a não tiverem;
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e estes alumnos, até não tendo muitas vezes dis- Quando se julgou sufficientemente discutido o
pensa de serviço, cumprião simultaneamente suas projecto e suas emendas, passou"se á votação e co
obrigações regimentaes e academicas, do que algu- meçando pelo art. l° propoz o Sr.. presidente:
mas vezes provinha desempenharem estas com mais ,l.o S~._h_él:Y.t:JX@º-_d.!1.a.~.t1I!J.versidadesneste im:p~-
tibiesa do que o farião, se fossem livres. no.-.-Venceu-se que SIm. . ... .-' ......~.- .....

Aqui Unhamos já sobejas razões para attribuir a "2:ó-Se' Uma seestãbeleceria em S: Paulo e outra
supposta esterilidade desta academia, a causas in- em Olinda.-Detidiu~seque .sim:.. ··•·· .
teiramente alheias do local, em que se acha, e por- --Fl.:êárão portanto. p.reJueJ.icadas.· to.d.. a; a.s.. 'eménd:as
tanto desvanecido todo o argumento que se preten- f 't t f' ,
deu deduzir contra a minha opinião, que infeliz- el as a es e ar Igo com relacão ao numero e as-

I sento das universidades, á exêepcão da do Sr. Cal-
mente tem poucos sectarios. 1\ as para que a assem- mon na parte que diz::"'-« faculta.fido.. -se a cada uma!i.·
bléa fique convencida da .má fé, não digo eu do d d . ,.
illustre deputado, que suscitou esta iaéa, mas do ,as e maIS proYlUClas do imperio a fundação de·

Ih ' . f I' 1 b 19uaes (3stabeleClmentos dentro em si, logo que os \
mestre que e suggeno tão lU e IZ em ranca, exa- seus respectl,'vOS habitantes offereçãoparaisso os .
minemos a relação, que el1e apresentou. - f ..

Nolão-se em 1815 sete discipulos no sexto anno, undos;)) pOIS sendo posta a votos foi approvada.
quando tendo começado a actividade em 1811, ape- Seguiu-se o art. 2° . e posto á votação foi appro-
nas os deveria haver no quinto; e destes acabarão vado como estava no projecto; '.
cinco o seu curso no annoseguinte: daqui resulta Passou-se ao art.Bo e sendo proposto passou
gloria e não desdouro á academia: no anno de 1817 tambem tal qual estava redigido. . ,
matricularão-se no setimo seis discipulos, qJLe não. O SR. VERGUEIRO advertioque .havia um addita
fize~~.o exam.e, porque a .desastrada rev.oluçaõ-de mento seu a este artigo, que não estava prejudi-

\Pe.r.naüililíê§..os-c1iãriióu-aós~:rviç6;- assirifcomo cado, offerecido na sessão de 6 de Setembro; nestes
•aos aos' outrós·-à:nnos,' 'segúindo~se dahi faltarem termos: « E no emlanto serão fornecidas. as despe-
discipulos do sexto no anno immediato. zas pela fazenda nacional. ))

Por isto se vê que militares applicados ás scien- 0. SR.. PRESIDENTE o propoz á votac.ão e fo.i ap-
cias forão obrigados a abrir mão destas, quando os

·rigorosos deveres da sua profissão os chamarão a provado. - . '
trabalhos tão uteis como gloriosos, que desempe- Leu-se o art. 4° com as suas emendas; . e depois
nharão cabalmente empregando os conhecimentos de varias ponderações sobre o moda de .fazer as
que tinhão adquirido nesta praguejada academia. propostas. para clareza. das decisões, assentou o

Cumpre-me fazer mais uma reflexão. Noanno Sr. ~residente em o fazer do modo seguinte, e !lro-
de 1815 (diz a tabel1a) matricularão-se l7 no pri- .poz: . ; . .. .• . . . " .
meiro anno; em 1816 vemos 11 no segundo, além l. Se haverIa, desde ta um...Ç.l~EsoJul'1dico 50
daquelles que; destinando-se ao curso· de iufan-. mente.-Vence.~-se que)1ao. . ..'-- ..
taria ou cavallaria, passão do primeiro ao quinto, 2.° Se haverlao.~ous.-Decldiu-seque ~lm.
circumstancia que não foi advertida porque, não 3.° Se com,eçanaq estes· cursos nas, CIdades de
convinha. . . S. Paulo e Olinda ...,-Resolveu...se que SIm.'·

Eu consulto os que têm conhecimento das diffi- ~.o Se além._dos cursos juridicos em S. Paulo e
culdades que cercão estes aridos e espinhosos estu- Ol~nda, h!1venao naquel1\lsmesm,?s lugares cursos
dos, se esta proporcão é em abono ou em deshonra philosophICos.-Venceu-se que nao. . .
da academia.' '. Julga!ão-se portanto prejudicadas as emendas

Se eu quiz'.Jsse declarar o que presenciei na aca- respectivas;. e·.o Sr; presidente propoz então. á vo
demia da marinha de Lisboa, de certo faria pender tação o resto do artigo, isto é, .desde as p'alavras
a balanca para a primeira parte. .Mas eu não qui- -pam o qual-'-até ofim;__Foi apprQyado, salva
zera para aquella algum louvor á custa desta, cum- .porém a redacção para se conformar com o vencido.
prindo-me respeitar tan~o uma de qu~m fui di~cipulo, ' Passou-se ao art. 50 e sua respectiva emenda e o
com~ outr,a em que fm lente e hOJe sou director· Sr. presidente propoz: . ..
F.?-llao mal~ alto os fa~tos e os que eu vo~u prodUZIr l.~ Se a assembléa approvava a sua doutrina
nao se acha0 s6 em listas ou assentos, sao patentes com Í1 devida ampliacão .para abranger os dous'es
a todos. . ,. tabelecimentos e havêr em cada um del1es um vice-

Sim, Sr. presidente, esta supposta acad~mlatem reitor.-Vencen-se que sim.. .'
produzido muitos lentes para as, academIas desta 2.° Se devião ser escolhidos d'entre .osmestres e
côrte e para as aulas de artilharia nesta enas ou.- nomeados porSuaMagestade Imperial.-;-Decidiu-se
tras.provin~ias, 0!1~e se te,m diffund.!-do os conhe~l- que sim. .'. . . ' ...•
me~tos a9:ill adqUlr~dos: tem,forneCldo ao exercIto Depois distopropoz o Sr. presidente:
mUltos dIgnos officlaes das differentesarmas: têm o..···· . . . • . .
enriquecido as sciencias com escriptos recommen- .l. A emendado Sr. ArauJo~ll~a na parte que
daveis: e todavia lamenta-se a despeza, que el1a dIZ -lI. proponho que . a .c01llmlssao esrabeleça os
tem custado á nação I Produz-se, a sua in?tilidade ordenados p.?-1'a o~ mestres e os fundos para a~ des-
para prova de que este terreno e aves.:'o a cultura pezas.) Nao fOI approv:ada. .
das letras!! E isto quando se poupa0 outras... 2.° -4- emenda do Sr. Camll!a ?ffereClda ao art. l°
acabe Juvenal Dat veníam corvís, vexat censura do proJBcto,-Julgou-se prejUdICaqa.eJ;n todas as
col'umbas. . suas partes. .

Não importunarei mais esta aug~sta ~ssemblé_a, 3.° O additament,o do mes~o' Sr; de:r:utadoá
nem mesmo teria cançado a sua paclen~la, se·nao emenda doSr. Gomlde,.offerecldo na ses~aode 1~
julgasse do meu dever pugnar pel~ decoro de uma de Outu~ro;· E per~ntando o Sr..p.resldente s!'\
corporação, de que tenho feito parte desde a sua este addltam~nto farIa parte do preJecto.~-::Yen-

· creação. ceu~se que·nao.
48
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Ponderárão ·comtü.do alguns Srs. deputados que uma ferida em umá leitão recente, e discutida com
-a materia era digna de attenção, e que por isso tal- tanta madureza, nem mesmo possa crer, sem desar
vez conviria remetter o' additamento a uma com- do Brazil, na falta absoluta de pessoas idoneas fóra

-missão para se reduzir aprojecto se assim pare-o desta assembléa, todavia como é innegavel aome-
cesse necessario; em consequencia destas reflexões, nos a pouca abundancia de luzes diplorriaticas; e
consultou o Sr. presidente a assembléa e decidiu-se por outro lado o Sr. deputado escolhido já encetou
que se remettesse ás commissões de instrucção pu..: esta mesma tarefa á aprazimento de. ambas as côr
blica e de minas e bosques. , tes, o que suppõe maior habilidade, ao menos maior

Julgou-se então terminada a 3' discussão. e as- facilidade na continuação das ditas negociações, e
·sentou-se que fosse remettido o projecto com as demais não queira a commissão dar justo motivo
emendas á commissão da redaccão das leis. de queixa ao governo para poder bem fazer o que

O SR. ARAUJo' LIMA adverti~ que na conformi- é de seu dever em utilidade commum do imperio,
dade do. regimento se devia propôr oprojecto á é de parecer que se dispense na lei, para que possa
sanccão da assembléa. o dito Sr. deputado ser empregado na fôrma que o

. governo pede, com a declaração porém que, aca-
Houve sobre isto um curto debate; e propondo bada esta commissão, deve voltar a continuar nas

·o Sr~ presidente: se a asst3mbléa sanccionava o pro- altas funcções· de deputado, expedindo-se ordem
jecto com as emendas appl'Ovadas,.....,-Venceu-se que para que venha o immediato supplente. . .
sim. « Sala, 4 de Novembro de 1823.-Pedl'o d' Ara7ljo

Passou-se á 2' parte da ordem do.dia, que era a Lima;-ManoeIFeITeim da Camara.-Nicoláo Pe
2" discussão do projecto de lei para não pagarem -J'eira de Campos Vergueiro.-Antonio Cados Ri
direitos os productos das fabricas de ferro ou de bei'ro de Andrada Machado e Silva.-Ba7'ão ,·de
quaesquer outros metaes; e leu-se o lo artigo do Santo Amal'o. »
theor seguinte: O SR, MONTESUMA : - Sr. presidente, eu direi

cc Art. Lo Todos os productosdas fabricas de por orasomêílie'quc'de nada menos se trata dó que
ferro, ou já estabelecidas, ou que para o futuro s~ dá rX!0gaç!º_d~.1!l1la..lei, e a meu ver esta riãopode
houverem de estabelecer no territorio do imperio, soffrerãlteração alguma sem ser pela mesma fôrma
serão livres por @spaco de dez annos dos direitos de de deliberação. Urrutarecerde_coIQJP.tssªº ªªiLé'o
sahida e dos de entrada nas outras províncias do ~~Rp!:ºpr:io para concédêi;-seadispensa pedida

'mesl1loimperio.».. ,. para o Sr:Br:antPontes. A assembléa por uma lei
O .SR. AUIEIDA E ALBUQUERQUE mandou.á mesa decretou que nenhum deputadopóde aceitar em-

· a seguinte emenda:' . . .. ' prego algum durante o tempo dos trabalhos da de-
cc Proponho que se supprima o lo artigo.-Albu- putação, logo não podemosrevogar por uma simples

querque.»-Foi apoiada.. . approv!ição do parecer o que se estabeleceu por
uma leI ha bem pouco tempo. . .

Depois de algum debate julgou-se a' materia dis-' Depois de algumas observacões propoz o Sr. pre
cutida 130 Sr. presidentepropoz:. se passava á 3"sidente se seriapreciso'um nôvo projecto de lei, ou
discussão,~Venceu-se que sim. . se bastava .a. resolução da assembléa sobre o pa-

O SR. AL~IDA E A:LBUQURRQUE observou que a recer.-DecldlO~se que bastavª,é~}~~olução. . .
proposta não estava feita na fórma do regimento e '
por isso o Sr. presidente a reformou, propondo: se O SR. CARNEIRO' DE CAMPOS: - Sr.. presidente,

·a assembléa approvava a materia do artigo.-Ven- não concordo com o'illustre preopinante, quando
,ceu-se que sim; e ficou por isso prejudicada a fignra a lei alterada ou derogada por uma simples
·.emenda suppressiva. . . dispensa,. ou fallando mais rigorosamente por uma

merainterpretação authentica da sua disposicão. As
' cc Art. 2.0 Gosaráõ 'do mesmo privilegio os pro- disposições das leis sempre são geràes,euão·podem
.duetos das fabricas de quaesquéroutros metaes 011. abranger· muitos. casos particulares e imprevistos,
mineraes que se houverem de extrahir do solo bra-' em qu.e as.ua obser'vancia pb.de ir de encontro Com
~~O» . . . •. ... ' '. .

o bem, queelIas geralmente promovem.
Por não haver quem falIasse sobre eUe julgou-se E'. certamente do maior interesse para a ,causa

-discutido e foi approvado, ..•.. .., pubhca'; que um deputado á estaaugustaassembléa
· . c( Art. 3. o Gosaráõ tambem de igual privilegio não~eja ren:ovido do exercicio, em' que c) collocou
os productos das fabricas secundarias provenientes ~ naçao, porem se occorreruin negocio da mais alta
das primeiras.» . lmportancia para a nação, para cujo desempenho

Tambem não houve quem pédisse a palavrae por ninguem seja tão habil como aqueUe que éden

isso se julgou discutido e fqi approvado. putado, pornelI~ concorrerem circumstanciaspes-
O SR. PRESiDENTE. declarou adiada a discussão' soaes, que afiança0, quanto cabe nas mais bem cal-

por ter da.do a hora da leitura dos pareceres. culadas probabilidades, o mais prompto e feliz 1'13-
.' .. sultado do negocio; se por elIe for tratado, quem

O.SR. ARA1JJ() LUIA, .como relator da commissão p~r v_entura ~ncarando o mal que resultaria; da ap-
de constituição, leu o seguinte ' plicaçao da leI nesta hypothese, e ao mesmo tempo

« P;l.REC»R attendendo ao q?an~o lhe é essencial. promover
sempre o bem, delXal'la de affirmar com a maior se

. c( A commissão deconstituicão tomou em con- guránça, que este caso não se ácha comprehendido
sideracão a requisicão do governo, em que pede na disposição geral da lei? Tal é o de que se trata';
dispensa da lei do I Õ de Setembro deste, anno, afim o governo ~endo de mandar proceder em Londres.á
de poder empregar na· qualidade deúegociador em ,uma l!-egoc~ação' de,grandissimointeresse'parao
Londres o Sr. deputado ,Felisberto Caldeira Brant ImperlO, mngu~m. se lhe apresenta' para tratar
Pontes. della c.om as qualidades, que se encontrão napes-

cc Bem que não deixe de custar á commissão·fazer soa do 11lustre deputado o Sr. Brant Poutes,porque
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além d'aqueUas que formão a aptidão commum,
concorrem as circumstancias de ter eUe, quando
esteve n'aqueUa côrte, dado principio á mesma ne
gociação, tel-a elevado a estado,<Jue nos ,!-uguravao
seu melhor exito, e de ser Ja conhecIdo.. e b~m
aceito das pessoas, com quem ha ~e !1egoClar, Clr
cumstancia esta tão apreciavel, prlllClpalmente nas
em que nos achamos, de não estar ainda reconhe
cido o Imperio do Brazil,que por sisó é bastante
para o governo não nomear outro negociador, e
para esta augusta assembléa soltar o embaraço, que
lhe oppõe a letra da lei,

Ora, se com efi'eito se remove, como espero o em
baraco que tem o Sr. Brant Pontes, para ser em
pregâdo nesta negociação, !lu po~que a assemb~éa
íriterprete que este caso nao esta compre~endldo

na prohibição geral da lei, ou porque n~lla dispense
pelas razões pond~rosas, qU,e se ~egao, nem P?r
isso. se altera a leI comoaflirma o Illustro preopI
nante. Para que a lei sofi'resse alteração, era ne
cessario que se derogasseo artigo, que prohibe á
qualquer membro da assembléa exercer outro em
prego que não seja o de deputado, mas esta pro
hibicão não fica abolida, eUa subsiste sempre, quer
se dispense na lei,quers~lh~ dê a convenient~ in
terpretação, porque no pl'lmell'o. caso, na.?a mflls se
faz do que suspender:-se a sua execuçao, para se
,prevenir o mal que de11a poderia r~sult~r_; e n_o se
gundo, declara-se que na sua dIsposlçao nao se
,comprehende a nomeacão que o governo quer fazer
do Sr. Brant Pontes, vistas as circumstancias que

,neUe concorrem, e o prejuiso que experimenta!ia a
,nacão pelo menos o da perda de tempo, e de maIOres
despe~as, se fo~sse esta ne,gociação encarregada á
diversa pessoa, amda da maIOr confiança.

As Côrtes de. Portugal, nimiamente zelosas da
observanCiã-de'úma 'léi semelhante, não se dei
xarão prender por e11a, nem entenderão que al
teravãó a sua disposição, quando se lhes propoi a
nomeação do deputllSl.12 ,§e1!1J,.l'IJ~4CL Péll:'ll o ~overno
das armas j post<Jque os motIvos da nomeaçaodesse
depüIãdo não fossem tão plausiveis, como os.que se
apresentão a respeito do SI', Brant Pontes. Nós de
vemos olhar para o nosso estado actual, princi
piamos a constituir uma nacão independente, não
temos por ora fartura dos elem~ntos que ,lh~ são in
dispensaveis, . se realmente nao experImentamos
uma Jaltaabsoluta de pessoashabeis para os em
pregos de maior consideração,tambem não nos
podemos ainda gloriar q?-e estas s?per~bundã~:. "

Portanto muito convem que nao seJamos tao l'l
gidospropuanadores pela observancia desta lei. O
parecer da ~ommis~ão é ~ão bem fundado, qne não
precisa de grande dlscussao para ser approvado.

O SR, CA~N1nRo: - Sr. presidente, parece-me
que deve ser approvado o parecer da commissão. O
governo pede dispensa da lei afim de poder, e~~
pregar o Sr. depntado' ~rant ~m uma negoClaçao
na Inalaterra, eu não veJ o motIVO algum para que
se nãg conceda esta dispensa. Conheço bem que os
trabalhos desta a!1gusta assembléa s~o d!1'maior
importancia e entIdade, e,na verdade e mUlto para
,sentir que para eUes deIXe de cooperar tempora
riamente o nobre deputado, em que a minha pro"
vincia tão justamente havia posto a sua confiança,
todavia, além de que a ausencia do illustre_deputado
se julga ~ão ser talvez,dogrande duraç!i0,con~ta
que o obJecto de qu~ vaI encarregar-se e do malor
interesse para a naçao, e que para0 tractar ,e con-

,cluir nenhuma outra pessoa sl:rapresenta com Iguaes

dados e, probabilidades';' a sua recente estada em
In~la~e!ra, as, .mUit!ls relações que alli adquirira, o
prlllClplO queJa haVIa dado ao andamento desta. ne
gociação, e a sua conhecida aptidão e, dexteridade,
tudo augura o,mais feliz resultado. Qualquer outro,
queselhe su~stltua, terá de principiar de novo, 'o de
lutar com difficuldades sem numero, que já se achão
em grande parte aplanadas a seu respeito. Voto
portanto pelo parecer da commissão.

O SR, l\IONTESUMA: - Ci:mheco a difliculdade de
~es~iiliãr-J:ieiii,esta cOmm{ssão outro qualquer
mdiVlduo, e, tambemco,nheço que~.Q.S..!'. Brant.i?ontes
t~ll:l.a~. qlla).~ilªges.Preçl~ªs, pª~a ,~él!i~f~~r aõqlTIrse
lliJuJ!,c1J.lI.l])lr, tanlo.PEl.l.li.!lllllasl117;e$, .ç-ºglº~pe~.ci s(l0,
:rllie.~l!!1,mt~os.que., tem,e1!l4tglaterra, nao Ignoto
igualmente qne a commissão é de bastante impor
tancia, mas a meu· ver os trabalhos desta augusta:
assembléa tambem são do maior momento. Além
dis~_ iLp.rQTI-ª.ciada.!lalJ.ia, fIllllIId.q ,(), nomeollpara
§.e\L]leplltac!.Q, confiqu- delle W seusjIítéresses, e
eon.:fiott:::.Q.s ._s()JiJ.~p:tef~re!Íªii:i,ªº,sJlPplel1tEl, edriVida
se que esteJamosautoi:isados pará, dispensar do!,
trabalhos da assembléa quem e.stá pela nação no
meado para os exercer, pela mmha parte não me
considero com poderes para isso, os que me
derão não julgo que cheguem a :tanto,

Talvez Sr. presidente, eu esteja aUucinado, e por
isso desejo que se tóme, em seria consideracão este
objec!o,. ,p~a cr~El!iiêsew))léilJl,iíiííIeii])Biü~fii~em
autor!.dade detll'ar um dos seus membros lio ,exer
cici(J~-ª~êJun~çõe~ª~ª13P_utado parã ó-empregarJm
9-]]JLQ_q!!:llJqº,()r__s~~'ljç~p_ºr .. 1!l!!itq importante que
sf;lJa. Emquanto se não demonstrar que-temos ess'e
poder, voto contra o parecer da commissão;

O SR. PRESIDENTE' declarou adiado o parecer na
fórma do regimento. .', , .. , .

O SR. MONTESUMA. :-51'. presidente, eu tenho
aqui dous' requerimentos para mandará mesa, um
dos .prt3zQ~ '. dacac!êa.ji\lêta;cÔrteque pedem a de
cisão .de outro que se acha na commissão de justiça
para esta dar o seu parecer, que até agora não tem
dado: e outro de Luiz Caetano que tambempede a
decisão de um' que se acha demorado na commissão
de fazenda. Os supplicantes requerem'com razõo
que se decidão as suas pretencões,e os miseraveis
presos mereceIllser. attendido"s, poispare!lequese
lhes tem filftado á justiça, queira V. Ex, mandar dar
aos requerImentos (jseompetentes destinos.

,Decidio-se que fossem, rémettidos ás,~ommissões
respectivas; m~soSr. Nogueira, da Ga,ma, por
'parte da cOrnllllssão de fazenda, e o SI', Rodrigues
de Carvalho" pór parte dadejustiça, declararão
que estavão Ja promptos os dous pareceres, e que
se não tinhãosido ainda apresentados érapor falta
de cabimento na distribUição dos trabalhps; .

O SR. ANDRADA l\LÚ:HADO lllandou á mesa o se
guinte requerimento que foi lido pelo Sr. secretario
Calmon. ' . o'

« Requeiro que se me dê licença para continua'r a,.
execucão contra a viuva e herdeiros do capitão An..
toniolgnacio de l\Iesquita, apezar do. regimento, visto
que de'o não fazer vem damno imminente á minha
fazenda e deterioração do predio penhórad<i em ma
neira que pódenãobastárpa,ra solução do debito.
- 4 de Novembro' de 1823,- Antonio Carlos Ri
beiro d,'Andrada.Machádoe Silva.

O mesmo Sr. 'deputado, requereu 'que, fosse re..:
methdo ~ commissão de justiça, e assim se detera
minou.
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Sessão em 5 de NovemlJro de {823o SR. VERGUEIRO lembrou que visto. trata.!.;.se
desta materia conviria fazer entrar em dlscussao o

'artigo do regimento a eUa relativo. PRESIDENCIA DO SR. lILl.CIEL DA COSTA
Tomou-se em consideração. Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
O SR, RODRIGUES DE CARVALHO pedio a palaVra, e manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 71,

leu o seguinte: . faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, Pi-
a PARECER nheiro d'Oliveira, Ribeiro de Rezende, Andrada e

Silva, Costa Aguiar, Pedreira do Couto, Costa Bar-
« As commissões de constituição e justiça c~vil,.e ros, Faria Lobato e Sobreira; e sem eUa os Srs. An

criminal, lendo a exposição do governo proVlsono drada Machado, l\Iuniz Tavares, Nogueira da Gama
da P~!"ahybél sobr~ os ll.o.rr?rgso.:>. at~~tad.ospra- e Ribeiro d'Andrada.
ticadõ$"jJ.aqueUa eI<la4~:n,odIaIO,11, e)2 d~Se: O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
tembro, àClüfrão--que nada ha que proVldenCIar, a lida a acta da antecedente foi approvada.
.vista da participação feita pe~o mes!fi0 ~overno de
se haver já empregado os meIOS ordinanos do p,ro- O SR. SECRETARIO CALMON leu o seguinte oflicio
cesso para. conhecimento dos autores, e .cumplices do ministro d'estado dos negocios da marinha:
da rebellião: (( lllm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Magestade

(( Paco da assembléa, 4 de Novembro de 1823.- Imperial remetto á V. Ex. em resposta ao seu oflicio
. - jJJanoel Ferreira da Camara.- Antonio Carlos datado de 27 de Outubro proximo passado, para ser
Ribeiro d'Andrada Machado e Silva.- Nicoláo Pe- levado ao conhecimento daassembléa geral con
?'eira de Campos Verguei1·o.-Pedro d'AraujoL,ima. stitninte e legislativa do Imperio do Brazil, a copia
-João Antonio Rodrigues de Carvalho.-'- Jose An- n. 1 da portaria do ministro e secretario de estado
tonio da Silva Maia.- José Teixeira da Fonceca dos negocios estrangeiros, datada de 21 de l\Iarco
Yasconcellos.-Berna1·do José da Gama.-D. Nuno deste anno, da qual consta o aj.!!s.~ei~ito.com.Lord
E1tgenio de Locio ll. Cochrane, e a copia n. 2 do dêC.rll~9, que em conse-

O mesmo Sr. deputado requer~u que es~e IJa- quenéfã se expedio ao conselho supremo militar,
reGer se unisse ao outro das refendas commlssoes p.lllo ,qlJ.1I.l .fpi, n0rn.~1I.g.,º.Jl.rjlllllirQ,ªlllliI;ªIl.te <la ar
sobre os sucçessos de Pern~m.b,uco, que fôra apre- maâa nacional e ImperIal, bem c,omoa copia n.3
sentado na 'sessaõa'e22 d'Outubro, li decidio-se que das instrucç,õe..ê e mais portarias e oflicios que de
'assim se fizesse. poIs se Illê'expedirão, como commandanté em·chefe

O S~. l\IONTEsuÍlIA pedio que se prefer~sse o~tro da esquadrélcl,()J)JQql!13ioda,ci~~d~: <111 B~ia; e em-
Parecer par.a debate, allegan.do ser maIS. antigo, quantt:nfêãusa que houve para sé tião pôr em exe"

d nh cucão o alvará de 30 de-Dezembro do annopassado,
mas depois o exame preCISO reco eceu-se que remetto a copiá. do reque!'Íllento n. 4 dosçQ..mmer-
até por antiguidade devia entrar em discussão o ciantes e segllg<!Q[Il(~ª~~fãp..raça do Rióde Ja
que requerera o Sr. Rodrigues de Carvalho. nêirCí,"que sendo apresentado á Sua Magestade lril-

Entrarão por tamo em discussão os dit,os dons pa": perial em conselho, resolveu o mesmo augusto se-
receres, mas por dar a hora ficárão adiados. nhor; que se não dessem cartasparaçorsa.rios, .em

O SR. CARNEIRO DE CAMPos: - Sr. presidente,. consideracãõ'ãõs-poildêiósos' motivos expandidos
eu requeiro que em attencão á urgencia da materia no referidó requerimento. O que participo á V. Ex.
do parecer, que ficou lioje adiado, sobre ~ no- para ser presente na assembléa geral.
meacão do' Sr. Brant Pontes para nosso negoCiador ( Deus guarde á V. Ex.-Paço, em3 de Novem~
em Londres, 'se"trâíe~âelIe amanhã na hora dei;- bro de 1823;-Luiz da Cunha .ilIoreim.-Sr. João
tinada ás indicações. Severianno Maciel da Costa.ll--Remettido ás com-
. O SR. MONTESUllL\. : - Amanhã tem lugar sómente missões de mlll.'inha e legislação.

as indicações que têm ficado adiadas, e não se deve Deu conta dê uma representação da· camara da
alterar a ordem. . .' . . .' viUa de S. José do Rio.;.Grande do Norte, em que se

O SR~ CAlU"iEIRO DE CAMPOS: __ Se o illustre de- queixa do governo daqúelIa provincia.--Foi remet-
]lutado mostrar que ~sua ma~eria é mais urgente tida á commissão dejustiça.. ' .
deve ter a preferenCla, mas ISSO é que; segura- Declarou tambam ter recebido umaparticipaçãó
:mente não ,mostra. O..gQ:v;erno_,.qY!1I'yer~,p6de de molestia do Sr. Pedreira do Couto.-Ficou a as
mandar o Sr. Felisberto ªindé!J1Q,pªq!!~ue está sembléa inteirada.
-rlÍartir-;·e:P8rtaritô-éui'i.iJ?i:ã3_Q!!!<lil.ir,Q~Q~'õCiOPassou_seá ordem do dia é forão propostos ádis
~níó antes.. lin~eIJl.gJLoJ>.emg\l.r!.lI,<!ltnaçãocussãoos arts. 14, 15 e 16 do projecto de constHui,:"

1(lU iíão;-sã' o queremos cuidemos disto, e não es- ção, que tinhão ficadQ adiados .com'as emendas dos
i iéjãmõs,a procurar mo~~~i~~,~.~-.p~.I:~..de- Srs. Rocha Franco, OrnelIas, Carvalho e l\IelIo,

moras. . lIeuriques de Rezende, Andrada Machado e Bispo
'-Decididi:.se que se trataria do parecer ria sessão CapeUão-mór, na sessão de 30 de Outubro. . "

seguinte. " O SR. RODRIGUES DA COSTA:--Quando eu fanei
- O Sil.. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o pro- da outra vez .no meio desta augusta assembléa, de:.
jecto de constituição, e declarou que na hora des- clarei que não eraminhainteiiçãoatacarosillus
tinada ás indicacões se trataria do parecer relativo tres redactores do project() pela extensa amplitude
ánomeacãodo ·Sr. Brant Pontes para negociador do art. 14, nem tão pouco parecer/nem querer
emLõíldF~- campar por· eloquente; mas qlle falIava sómente

Levantou-se a sessão ás 2horas da tarde.- José para satisfazer ao meu dever e á minha conscien.,.
Antonio da Silva Maia, secretario. cia,' respondendo a alguns ' argumentos: que tinha

ouvido e notado. por JIluito improprios de serem
proferidos neste lugar. ,
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Expuz meus sentimentos com dignidade e com a

franqueza que me é propria; e apezar disso fui tra
tado com pouco ou nenhum decóro, dizendo-se até

: que queria metter-me a philosopho; .mas eu perdôo
de bom grado estes insultos ao illustre membro,
que assim fanou tão despejadamente contra o que é
devido á esta assembléa e até mesmo contra a sua
dignidade.

Não Lé pois. minha tenção tratar a questão como
materia theologica, mas unicamente como· materia
politica. Se acaso a questão fossetheologica, em
defeza da minha religião eu diria tudo quanto sinto;
eu faria ver por manifestos publicos, para salvar a
minha honra e o meu caracter, toda a exteusão de
minhas idéas: era isto o que pedia o meu dever,
em primeiro lugar como catholico, e em segundo
como sacerdote.

1\Ias, fanando politicamente, digo que a doutrina
estabelecida pelo art. 14 do projectode constituição
que estamos a disClltir, pela qual se admitte ao
gozo dos direitos politicos do imperio os individuos
que professarem as diversas seitas, que nascerão da
religião catholica, é.inteiramente contraria á poli
tica que se deve adoptar e sempre se considerará o
mais pernicioso possivel, por todos aquellesque
pensarem com alguma reflexão.

Decretar uma cousa contra o sentimento geral
dos povos, é o maior erro que se póde commetter
em 'política; as leis devem seguir sempre o espirito
dos povos, e não ha nem póde haver razão alguma
para o contrario; ora, legislando nós para um povo
inteiramente catholico, que professa a, religiãoca
tholíca apostolica romana, se estabelecemos a liber
dade religiosa em um ponto tão illimitado corno se
acha expendido no art. 14 do projecto deconsti
tuicão, élaramente o escandalisamos, porque vámos
contra a sua vontade e atacamos os sentimentos que
ene tem tão ampla e energicamente manifestado.

Eu tenho recebido cartas da minha pJ;ovincia,
que relatão quanto susto e sobresalto tem causado
nella sómente a leitura desto artigo, que appareca
no projecto de constituicão; .artigo que parece que
rer destruir pela raiz os santos mysterios da nossa
fé; e assim como eu sei o que aconteceu nesta pro
vincia, talvez outro!! senhores saibão o que terá ha
vido em outras, que de necessidade ha de ,ser o
mesmo; e por isso" eu considerarei sempre COmo
um systema anti-politico o estabelecer que fica li
vre a qualquer individuo brazileiro seguir a reli
gião que lhe parecer, porque estou certo que é o
maior de todos os erros.

Convém porémfazerdistincção, porque ha; c~da
dãos brazileiros nacionáes e ha cidadãosbrazIlelros
estrangeiros;com estes nunca podemos ter a mesma
consideração que com os naci~naes, e dos n.acio~~es
brazileiros é que eu fallo, consIderando antl-politlCa
semelhante liberdade religiosa, pelas consequen
cias funestas que pôde produzir. .

Além disto sempre se considerou comO um erro
da política dos govjlrnos adII1Íttu: pa;ra os ~mpregos

publicos, pessoas que secol.l~lderao Immol'lgeradas;
ora nós não podemos dUVIdar que o homem que
professa uma religião ea deixa, não é de bllns cos
tumes, nem tem moral.

O que deixa a religião ciltholica, não a deixa por
,que nena encontre. !:olJ-sa :que otrenda a !lo_a moral,
ou a ordem social, delXa.,a porque se oppoe a seus
depravados costumes; deixa-a ~orque reprov.a. a
sua conducta estragada e porque IstOSõ lhe facilita

com semelhante illimitada liberdade, pois não teme
que se faça delle máu juizo por este procedimento.

Taes são os motivos por que deixa a religiãoca
tholica, para seguir outra qualquer, que nãore-
prove nem censure seus desatinos" .

Ora, um homem que apresenta 'um éaracter de
semelhante natureza éindigno de entrar nos lu
gares da publica administracão, para a qual se de
vem escolher' os verdadeirãiriente' catholícos e' de
moral irreprehensivel. E Eom etreito corno é qUe
não tendo esta qualidade podemos esperar denes a
execução das leis? .

Como podemos esperar toda a precisa justiça o
equidade de um homem que abandonou a' religião
catholica, fonte dos bons costumes ? :

Ahl senhores, 'Ísto'é impossivel. Homens sem ca
racter jámais podem ser bons empregados. publicos
seja qual fôr a administração de que· os· encarre
guem.

E' verdade qtle ouvi dizer.nestaassembléa,que
entre os protestantes se achavão hom~ns JP,ais bem
morigerados do que entre os catholicos romanos;
e em abono disto citou-se a moral da Inglaterra e
outros paizes, e censurou-se a immoralidade portu
gueza, asseverando que era maior: a corrupção dos
costumes entre estes do que entre aquelles.

Eu duvido disto; mas ao mesmotempo não me
admirarei de que assim aconteça noseculo pre
sente, em que. os portugnezes deixárão de ser por
tuguezes para serem portuguezes inglezes, .portu
guezes hespanhoes, portuguezes turcos, etc., o ado
ptarão cegamente Os costumes estrangeiros ; mas
se consultarmos a historia antiga dos nossos maio
res, pasmaremos de admiração.

Eu vejo um povo todo de heróes; um povo inteiro
praticando pela virtude o pela religião acções do
mais esclarecido heroismo, quer na paz, quer na
guerra; eu o vejo pegar nas armas e dar a vida com
um jubilo extraordinario pela. sua.religião, já de
fendendo-a e já propagando-a ;emfim por todos
os lados: que a examin~, eu não vejo sEmão
um composto de acções brilhan tes, uma nação, ,de
heróes, como aquelle. que empenhOll os cabellos da
barba 'ao cumprimento da' sua palavra, e outros
muitos que me não canco em enumerar, porque
toda a assembléa está ao facto das brilhantes accões
que praticarão e que os fizerão dignos' do .respeito
do mundo todo e da admiração da posteridade; po
réPl elles seguiráõ pura a nossa religião, não adõ-
ptaráõ doutrinas estrangeiras. .'

Portanto, senhores, não fa,çamos reformas contra
a vontade dos povos; não toquemos senão naquillo
que rôr urgente, e disto não ha pr~cisão; os povos
bem claramente· têm mostrado que são catholicos;
e dar direitos políticos a quem não professa a reli
gião catholica, é f1\zel' uma concessão qJle pódo até
abalar o nosSo edifício social. Que illlmensas des
ordens se não seguirião de semelhante medida !

Supponhamos que um homem,.que abandonára
a sua religião, depois contrahia O' estaQ.o .mat",iqlO
nial; quizera saber se o parocho da suafreguezia o
po{leria casar? Ou, se sendo já casado 'antes, os
seus filhos podedão ser baptisél,dos e educados, por
um pai de dil,ferente religião 'l ' .' , ., .' .'

Ah senhores I E' além d~stesinconvenientes
quantos outros .haverião, que fai'iitó, um trans
torno geral! Abalariamos, as nossas leispatrias,
tanto civis como ecclesiasticas, e formariamos uma
ccmplicação extraordinaria.
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. Semelhante extensão de liberdade religiosa ser~ da absoluta, e irrestricta tolerancia civil com a dou.

·viriadé abrira porta á toda a qualidade de preva· trina catholica, mas sidocontradicto com vehe·
.ricação, de afastar a nossa mocidade do ?entro ~o meneia,. especialmente pelo Sr. relator; .passo 'a
christianismo e· de trazer sobre nós uma ImmenSI- sustental-a com a minha fraca voz, supplicando in'i';:
dade de males. . .... dulgencia desta assembléaá prolixidade, reconhe-

Nestes termos eu julgo que longe de ser de Ul'- cendo ser incompetente o, tratar: dignamente um
"encia selllélhante.legislacão;só .tem, porfim.com assumpto de tanto melindre,.eperigo.• ·· ..
'~sta liberdâ:de.o afàstarinodividuos dó seio da nossa Prescindo dos opprobrios,ql,l~sQbL·emÜI1c,\.
,l'eligião " (O oradodoi intC1'l:ompido pelo !1Írao'no'cürso da discussão. Esta.!}dp:quasi Ila r"ua
Sr. França que falIou, nos termos segulDtes): da: ·etêrUHl.ãde', tremo.d~ ir-re<sponcl~ranteQtri-

O SR. FRANçA:-Por. bem da ordem, Sr.. J?resi-; tiún'âl diVino; pOn1l.IlllJllni'ter cOD1 º.n'H3uYotOi::on·
dente já está vencido que a liberdade relIgIOsa e c.ºi;f~do~para·úmâ. innovaçã,o no systema constitu
um d~s direitos do cidadão brazileiro.; tratamosciQiIáfullste'páiZ, Ae'qtiéll,ã().IJossopreY~rfel.iz.re
agora sómente das modificaçõesj e por ISSO peço a sl~l~a~o,._ antes d~lla temo d~sº-~ª~m. ~eIlao.eclIp~e
V. Ex. que IÍão deixe, voltar ~ discussão para oq;ue d~~!:l1lgH!Q_~a.!l!:()JI~~_p~J3razir, em que a frovlde.~cla
está vencido. '(Apoiado, apo~ado.) . 1M fez ~ascer, e espero. nelIa morrer. Espante}-me

O S S -LisBOA:---'Póde-se falIar contra" re- Sr. pres!dente, de OUVIr do S!. relator do proJecto
R,:,.,.J]'Y:I::_. " " ' a sua dwtaáu1'a sobrematenas arduas,massus-

q.!!:~r,ert,a.:!:1'!!~.peclesorde~. . .. tentadas por mui pios edoutosmestresdarepublica
O S!'-. :'fRANÇA :-Sr. preslde~te, eu Julgo ser ur:r das 'lettras, e .qne tão IUlninosae moderadamente

.deyer mdlsp~llsaveln!1 ass~mbleao suste!1tar os ~r·elucidou o veneravel prelado, digno de todo o aca
tig~s que uma :vez .dIscutlO, e se vencerao por "0- tamento dos fieis catholicos da igreja flumi~ense.
taçao.· ...'. .. .' . ..... E' estranho, que, apregoando-se toleranCla' de

Ora, a lIberâade religI~sa .eart~go Ja_ deCIdIdo, seitas reli"iosas mas ostentando-se intoleranciade
ou antes vencido nes.taprrmelra dIscussao .. !odos opiniões pOolilic~s;ora se tente illtr()d!1zi~noyas
os Srs. ,deputad~sf~I~, ,que contra ess,a poslçaoen: .-Glll,lslls de divisões de, eSllITito, pndejáexistem,tão
these tem depOlsdirIgldo. os seus dIscursos per. fataes divisões de .partldos. , .' ..
derão. de ~~rto·o ~eu tempojao meno? por agora'lráénõrrrnCaifféren'ça em não perseguir, antes
pod~ndo ~lasse,rvI:.s~ d?s seus a~gumento~ par:a a tolerar quaesquer eon~munhões e seit!1s, e o,racul.
2a dlscussao, se ate la nao mudarem d.eploposltO. tar .todaselIas aos naClOnaes, sendo alIás varIas, as

Têm elles .0 direito de então_ motivarem eoffe-mesmastão ininiiga~dareligião :do, estado. O fll,n
. recerem suas'emendas, que.:.teta? a sorte !lue a as- damental, argumento do. pio diocesano é, que o pro~
sembléa lhes dér. O que presentemente por~m temos jecto da liberdade religiosa nos termos concedidos,
a tratar é das restricções dess~ mesma lrberd~de é inteiramente novo, aindil nas IlovasconstítuiçQes
l'eli"iosa que os autores do proJecto estabelecerao, da America do Sul, e na de Portugal, esta só cou
potdar ~ais explendor, e a devid~ prim.asia ás com· cedeu a tolerancia aos estrangeiros. A isto não se
munhõesch.ristãs. Quanto a nll~ nao ~escubro respondeu senão evasivamente. Eu. accrescento,
nisso. o menor inconveniente pratI~o, quasI ~udo o que o artigo· 14 não em objecto,' visto que o povo
que tenho ouvido contra a doutrma do pr9Jecto a brazileiro, (segundo por vezes tenho ponderado)
tal respeito encaminha-se.á estabe!e.cer a mtolIe- não tem, nem requer outras comn1unhões christãs,
rancia no Brazil,' o que. n~o. serYll'la. para outra e muito menos outras seitas contrarias á religião
cousa mais do que para ml1blar o proJecto dos es- cathólíca.. . . '. .,'.' ... ,
tran"eiros uteis que quizessem vir esta?elecer-se no. Tal artigo, mal presuppõe .uma. abe1'l'acão futura
mes~o BrazjJ, quando tanto, necessllamos de. es- do seu symbolo, .na qual por desgraça, possão eahir
tender a industria já conh~clda em outros palzes, alguns nacionaes, mas esse triste evento não se
'em que as'sci~nciastêm aJudado, e melho!a~oas deve esperar, e quando ,suc,ceda,a lesg'tslatura
artes o que senãocon,segue sem:aa(lmlssao, e dessa epoca daráprovideiIcia,'por,o~a não se faca
bom' acolhimento dos artIstas de todas as commu- tal injuria ao nossopOV? A,singularidade pois do
nMes.,'. '... ..' projecto por isso Só é formidaveldbjecção;visto não

Eu trato esla questao pelo l!1do da politIca: os se mostrar exemplo de igualdeclilração em paiz de
ministros da propagan,da que CUIdem de fazer pro- circllmstancias semelhantes .•• ás ,deste Imperio. O

'selitos,. que e~ ~~&,:r!ld?..:-O_(3!ª-,I!~~~?~.JJ;I.?~t?.d:os Sr. relat?r,disse, quenós aq~i.~ão6}'alllos theológos,
e deseJo se~ de todos,amaclo~eI!Irp~lmporllir com mas polItIcos. Para quepo~s ImplIcou,elIe Ílo Pr:o
o"'qliê' JiáíJ.fjf!!:i~-crLdi[outr? Illl,ln.do, e em.boa po~ jecto a constituição com' areligião? .Eu'digo,c[ue .0

:liticacuido que deve ser ess~ a c_onduc.tade todo verdad~iro politi~o ...Iiã2.YM,(Lfaz,erab.~JIacçã,ome
'aquelleque s~ pre~a de bom clda~ao arpIgo da sua taphygQ./U:!Lr,eligIaoexterna.( que eaj:!IlJHl\l se
patria. RegueIro pOls'a ordem da disc.uss.aopara que Jr:~t~JMpr.gI).igçª-iL4(?;g9xgrno. ...... '.

'.erse preCIsamente sobre as restrrcçoes do pro- ' Assim o praticarão todos os.estadistaselegisla
jec'to nopresu~posto de estar esta?e~ecido j~ co~o dores, para daruI).idade e firmeza aO,Systema. E
artigo constitUCIOnal, e ?0!li0 um drreltQ do cldadao depois de se achafi1íemestaDeleCidaúmareligião,
brilzileiro a liberdade relrglOsa,. .' .' sem dissidencia de seitas, naQ.aha mai.ê..colltrar:io'á (

O SR. 'SILVA LISBOA: --- Sr. presidente; animado sã política, que?, dar lilJ~r4àde-déJ.'éljg~ªoao :
peIOdIsCurs'õ-'dõ'eSllirito apostolico, com que na:j:Jãvõ,''Visto'qtie; pelo mimos, ostenta e o induza J

sessãO .de 30 de Outubro ° Exm , Sr. bispo dioce- duvidar da verdade da que professa, e a.historia )
sano impugnou o ar:tigo 14 do ~r~ject~ de consti- mostra,. !lue. essa é uma das,causasm~isJort~s,daf
tuicão, que faculta a liberdade relIgIOsa a todos que decadencIados ~stados, e ate 'da.sua dIssoluçao, e!
pr01essão as commuiI~ões christ(i8, serp. distingú~r ruin~. A<;m.!ê~it!!Í~ão d.!lye ,-tirmar.;abas\l,A!1., c?n- '

.naClOnaes· dos estrangeIros, con~edendo-Ihes os dI· çilFdla do.~a_c_~!,!!oelO cl},rn.º~Jrnp!3no.: Oprmclpal
reitos politicos, e te!IdQ el! apOlll;doa emeI,ld,a, que funaa~éi:Ito do metiv.ot.? foi, qu~, decla~aJ;!do.se
elIe offereceu em conslderaçao da mcompatlbilldade no artIgo 16 ser a rehglao cathohca a relIgIão do
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estado, sendo esta declaração candida,. elia suppõe,positivo, )llaS como calculo· de menor mul(CoIllo
i que a religião catholica contém arevelação da di- pois~epóde,esi>erar.l>om·eonceitoIlá;Eúí:opa;-,e
vina vontade, tan to nos, artigos, de fé, f:()mo il()sAm~rlca ,d? WOJectl/-do novo systfiWa, que não tém
ritos, e modos do culto, e em consequencia conclui, apolO na e.xp.erIenma,eécontra ,a 'prüdéncüide
que nenhuma autoridade.' póde dar liber(}adeaos ,toélos. os legIsladores. antigos e modernos ~ Como não
nacionaes dopaiz, de terem credo, e culto contrario s~L~~,.!la.:..~s.t~rj!!:,_,9.q.JlJtu.!'q,.nãopossõ~con
á essa· divinavontadercvelada, sem parecer incurso,fi,ançll pa gratu,l!a,a,Jfirniativa, dé.qúeOti novq sys-

, em rehellião á Deus. Nenhum dos 81'S. deputados se tema nao produzIfU·tra.nstornona ordêrlicivil e na
fez cargo de refutar ..t!..s~all1inha.ra~ão,.fLue.,ap.ão ~~.l.jg.. i..~o ..d..o .esta.·.do. D,éplam.é-se, em.'b... o.. :r:.a.. 'eque é tYran...•.. _....
estar j~!lfat.u.q, ,me parec(:J ser!l.egr.esIstivel!JYi- nIq;llap. cpnceder Vberdade.réligiosa,NÍIlgüem já-:
dencia. O Sr. relátor disse,quea commíSsão, se- mills dUVIdou. do l~vTe arbítrio; e. do direito de as- ;
gurãia .a religião do estado, declarando-a ser a câ- sentir ~ ~isse.IltirÇild,qridividuó<Íequálquersym- \
tholica, ápostolica romana a unica manteúdapelo hqlo,rellglOso 7qu'!onto.aos '!optos intern{)~,,~ pelos!
thesouro nacional, e ,que toda a questão era, se quaes só responderá§1)eus,que.só pód~éonhecer ;
convinha estender a liberda,de religiosa á todos os se a sua consciencia foi boá, e'se a ignorancia ao "

,que professão as varias communhões christãs, dan- verdadeiro credo e culto foi invencivel.
do-l?es os ~ireitos polit~cos. . .. lUas npnca legislador, es~a~s~a, og.pessoa prJl-

Disse maIS, que esta lIberdade fôra concedIda: em dente pode sustentar, que e mdlfferente á paz dos
.~ nova c~rta constit\~cionalda França) artigo 5.° A eS,taqos, qUEl.q\ül.lqU.e.r ~ntregueá repI:ob<,>seIlsó,
ISSO' replIco. O Brazll porventura esta nas mesmas .pos.sa dogmatlZaI:dou.trmas, que ° 'goyerno, .El.O
circuI1?-stan~iasda.EraIlçll'l ·Tem, co.mo elia, em pOVo· ,coIlsi~erão.eJ:roneas, e perigosa:s~' suá felici
seu selO varIedade de communhões chl'1stãs nos pro- dadetemporal, ,e. ainda mais. á eterna., em1lÍto
prios nacionaes'l Tem passado pelas horridastem-. menos se 'procedifilfazer obra? qUE( es.cmdalizão,!o
pesladespoliticas quaes aqueliepaiz. tem soffrido publico, ouseeduça os filhos em 'religiãodifferente
desde o fatal dia de 8. Bartholomeu l!:º :reirmdQ.édo 'da religião do estado. ," .' .. " . > •... ". .'
fanãLiQQ:.J:,ªii~Y'~lLcEª§"s~!ls.iii~~~q..p'i€d()so]o!.u~z ,i .$1'.'. presidente. Não ,seiorgaIlizaI:ochaos, Sl;lP':\
?C.YI? Nada dIStO, !udo· pelo c~ntrarIo .. 8r.Pre.sl- po.nha~se, qu~ um h~azileiro(pquE(Deus não pe:r- \
dente, perdoe-me ler o contraclLado artIgo da dlta mItta) daqUI e~. dIantE( se cazasse. sem ser á face!
carta da FraIl;çl/-! e é o segui.nte : --:-' cc cada um pro- da Igrejll; llã0.haptizass~ ti. seu~~lhos,.~pci~tiltasSe \
fessa a sua rehgwocom uma IgUal liberdade, e obtem por actospubhcos da nossa relig1aoiPodeí.'Iaoseu j
para o seu culto a mesma protecção )l. - Todo o parbcho dar-lhe sepultura em sagrado'l .. , ..•.. /.
político e jurisconsulto, ,versado pa hermeneJltica Que. desordem resultaria, seomáo exemplo; ea
da diplomacia e legislação, para bem conl\ecer.o sua. impunidade, multiplicassem os iJifieis;e após
seu espírito, attende ao tempo e estado. do paiz, emtatas 'l Ondeentã9 parúriaoBrazil,tendopopulacao
que foi feita. Não é evidente, á vista deste artigo, tão' helerogenea'l . Córrio, tendooshoménsião
que elie suppõe o facto notorio ~ue na França havia !ll-aí!!k.Jl~QP~.~ªQ.á ~.duv:i.das':_!l=di~l?:~FdráS;:· ~o
mu~ta_gente que p_rofes~ava dIVersas .c0mmunhõe~ se~_pr!tçlWll.n.ª9,'! llpostgz}_a, Ij}~!,):rtIll.ag~ili'r~_at~a
chl'lstas, ~as que na~ e~ao estas autol'lsadas porl~I re~_I\ç!1l3e._W,d'ª'é!.J.Q.\~g!a.?, ·:a2hand9.a sancçao,
e que a dlt~ toleranCla e o que a nova carta CO~StI- lIlaIs que Ilbera~,nae.Q!ls.~!~!:1IÇél.0.'q~Wfª.c\l!ta,e
tuclOllal velO conceder, afim de podl:1ra profissao, e tolElfil: ~odll.sas~~It'ls, e ate (}adíreltospohticos aos
,o culto publico, das communhõesanti-catholi~as.ser ~~~.'l.:~d?~. h~r~g.es'l n 81;: rélátór'pelasuà''p"êrspi
sem .peri"o nem pena'l No brevecommentarlO que caCla sentIo tao VIvamente a força deste argilmento,
fez da carla o chancelieI: da F~ança,q_ue foi o. relator ~U!3 sustentou~s ~olltradictori.assei:Itenças;de negar
peran te o corpo legislatIv·o'. da ~s razoes das mnov?-- 19~al.~at:lede:dll'eItos aos!udeos; e' aossec~arios da

. ções áque elIa deu g~rantla, dizendo qqe ~ cc a Sl- ·rehglaol\Jahome~a.~a, e dos :p0vosida ASIa; e,até
tuacão do reino, depoIs de tantos annos.detormenta declarou, quede~~__s.!lrcastIgl\dos osatheos, não
exigia precauções,. e sacrificios, para ~paziguarto.dos tendo potém.i&,ualr~gor cÕrnos", '1Jeislà~j~sendo
os odios, prevemr todas as reacçoes,. cOIl.soljdar ~erto, 'que '. alllda.e~ :.Inglaterra,' que e hOJe 'múi
todas as fortunas, e attl'ahir os francezes ao generoso lIberal. co~ os dIs~lIdentes em: materiaide religiãó,
esquecimento do passadojElá geraLreconc<iliação)l. es~es I1?-esmos se achãosiljeitosáspenasdas:IeiS,

Eis pois a caus~ d~libe~dade reli.gi~sa,só c?n., ee!castI.gad()~()çloaqueli~quernega..a re:velação~
cedida pela actualdlsSIdenCla dasopllllOes, eseltas,Â; malOrJOl'.ça dasr~zoes com que ,se"sustentou. o
em materia de religião. .. ' p:r?Jecto, ~. ~necesSldade!daa.ttra~ç~q de es.tr~n-

No Brazil não ha (gracas á Deus) taesdissiden- genos, prlllmpalme~tll das.c?mmllnhpes) C~l'lstI,\S,
cias em o nosso povo, a ilUrezlidafé~atholiç.!l:.fa que !econhecem ~ fun~OJ)rmc.lpal d'!-jdqutrllIa ca,
sua fffcíqi'o}fil'illiij:gãJ:i.tã;- é a excellenc!a, que mais tholica,e .qu.e nao <V1l'lao,·ao BraZlhparase.~em
préíão 'todas'ãsfamilias, e~ t?~asas classes, ordens, uma espeme de --,,-.Helotas, __ seJ:!la?_mllrflJ~, ,tereI!l

.e pessoas, todos os mdivlduospoem·a: sna a esp~a~ça, de IT!!~ ~eus jilhos go~arIaoplen,a~ente
honra em' darem por elia toda a sua propriedade 'e dos direItos pol~tlCos do .I~perlO,. El.qjl~,.nao .~e
vida. Para que 'pois se vai buscar ~poio em a>nova po~e!1do negar. ~~estesa,libe!.d~clel~NgI?sliPl/-ra
carta constitucional- da França'l Nmguemno Im-~eol~ll'6Ill a ~eIIgIao d(l SeUS pms.,. s~r~a ~~?rIlle.l!l
perioquer senão·a sua cartilha que a.prendeu na Just~ça,c~ cleslgflal?lide~ o ,n.egar}guálfaHH~ga4~ aos

.escola e a liturgia que aigreja ordena no; culto uaclOnlilts do.Bp\2;i1,Na~~e~flizerqo,~p'!,(),lW§§º~~ºp1
1· ' d' . r . .C' b 'e' a conSCIenCla dando pezoa motIVOS mercénarIOs.

pub 1~0, on. ~t' sdeJa serv?, 01!D' lValrde, dl'l .o, dO!!" P?d rd·e, SeaJíolmcâ?lol€l'f,{êsfrãng"êii:o~het~t6doiós"'êa:
d~ ~:t~r~~~Ihu~a~!.eri::~sI;~a·c6r:r'n~n~ã6,1.e\a~~Ii~.~cl~SS~Qd~ift~s;:ií@:··S~j~pd~cli.Qris~dér#:j{~Y~J:.i
participacão dos sacramentos. .... Igual.l'azao pa:rª,~~(:J)lgrp~sar,.oBa.I),jl.(),:~~I!$!~,1l;~"i

.' O govêrno francez restaurado não pod~ae§perar doc-.seil,""'" Apo~.!~~~:::::,~();~-mhg~~?g~,~}?H~~~._i...
união, e consolidação sem essa tolerancla tao ex- Por essIJ.:..1andaQ, ,.se IrIa cadav!,)z ,maIS ,diWlllll,
tensa, que (á meu ver) declarou, não como bem indo. o numero !los ;;verdadeiros crentes,.isto ~()s
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catholícos. Em nel,lhum paizd.a,<ll;u::il1tanílade se
admitte talfacilidade PªJ.:ét s.º-ªP-Q,S!ª.tªJ.:~da religião.do
e.§.tª!lQ, .ainda-que sé tolere que os filhos dos estran
geiros continuem na religião de seus pais. E de
mais, podemos ter muitos estrangeiros catholicos, da

.França, Irlanda, Austria, Italia, Belgica etc., Além
de que experimenta-se, que oque attrahe os estran
geiros á um paiz, é a esperanca de fazerem fortuna

. nelIe, confiando nas suas boils leis, e na regulari
dadedo governo, certos de que não serãoperse
guidos em suas pessoas, nem espoliados de sua
propriedade, por injustiças.da administração, e
perseguição por suas crenç.as, não turbando aliás
elIes o estado, e o culto do palZ.

Por via de regra os estrangeiros não ambicionão
) direitos politicos do paiz que lhes dá asylo, nem
l convém dar-lhes taes direitos, pelo evidente perigo
'\ de intriga, e influenciados governos dos respectivos
:paizes. Assim se tem praticado em Portugal com os
estrangeiros. Bast~ e rebasta, que no Brazil se con-

"('. ~i~agi~~::~~~~'~à1~;;f:{J:::l~i~rg,e~~~~rs~~
" s~a~.ig~~j~sseni publici~áde, . .' ..... ,

E' cliimerico o receio de perseguicão de estran-
geiros ou nacionaes, que não turbárem o estado.

/. Opl'()gre?sodl!,christandadt3, e da philosophiaortho
\ do!..a., illlPºJ~silJilita o,ietõrnó:':'das ,Jill.tigas cruezas,
\ c~~das PJ~lª.igrioraJ1~iªº.9s t!fmpos. ., .....-

Porém ficaria o 'governo sem defesa natural, e o
povo sem regr.ª_Qe consgi13.ncia, sdo!'s.eJicit.9!<9n
ceder JolerlÍncia fprélZileirós. iIlfi13i~ que aposta:
ta.!'S1311! ºa.l'13ligião cat.l19Jica, ~egm.do. todavia...as
honras do estado :"isso seria dar honra á deshonra.

! :Eíiífeligião e politica todo o liOmeííi de honrá deve
\ mostrar firmeza de caracter; perdendo-se o cara-
, cter, perde-se tudo.. .

Disse um dos contradictores não haver perigo de
seguir o nosso povo as religiões estrangeiras hete·
rodoxas, elogiando a polidez do mesmo povo, que
entra nas igrejas inglezas, sem nem escandalisar,
nem apostatar.

E como se póde segurar isto para o futuro, depois
da declaração da liberdade religiosa I No principio
o povo vê sem exame, e como só objecto de curio
sidade, a differença dos cultos: depois entra-lhe no
espirito a suspeita, de que todas as religiões são in
differentes ; por fim vacilla sobre a verdadeira, e
fica-lhe no-animo a duvida que é, (como se tem

, dito) apl'oou.ração do diabo.
.~ Um nobre deputado até louvou a superior mora-
lidade dos protestantes inglezes, e allemães. E não

i será.isso uma !a.~ão de ma}s para o P<?vo do Brazil se
i deslIzar dareligIao cathohca? Mas nao posso assen
\.tir á asserção tão offensiva. .

Muit9c f13Spej(o a Inglaterra, quando mais, não
fo~se.' .. pélfl-!i. .s,!a,~'7"sooi~dad~s"", de .Propau,ação.4a
Btblta, C1.vdtsqçl1:'!.rl:E.~_4fl'tCa1Iºs, e Extmoção do
trafio~daEsol'avatura. .' .. ..... . .,

Poréill (sfnio'dizer)'nao posso deixar de notar os
.factos, .<Jlie não abonão nas classes inferiores a sua
mOiallda,de sujlerior á dos paiZes' catnólícos.. COÍllo
naólidínittenI "ôsácraib:ênto dacoíifissão' para pro-

I piciar á Deus, hulnilllando-se, e mortificando a so
l~b~Jra~~_~e tod()~_ ~s .Ill~les) .e~a ~gpªj~,_~!l!-qüe

.iti~J~ffó.d~;és;~~~~0~~e'~sVrWf6:.-~élPi!~eS,.que
Ern );ltlmllUn paiz ri"as clllÉses im~riores ha maior

nuniérQ de mulherespérQ.idas: em Londres até' se
faZ incrível a descrillçãoofficia!.. que deu o inten-

dente geral da policia Colquown na s,!!aobra d.apoli
Dia da ~Lef;I.'I}p.Qle. Prescindõ-dôp'ªo.r que 4tlsCréve
B'êüthamJI-,I,~l!ª Qbra MJ13~8.:"'Chu.roh d'Engla-olis;;:;:;:::--' ' ..
~Quanto á Allernànha,. semprtl Jalll()sa pela sua
mo.ralidade, é 'Constaiité, que os estª"íl9ê eatllolícos
dã A'ustria..têmnella, !'uperipI'iífade, .1l!éreconnecida
pelos escriptoreSl!:lglezes. . .. .

llijiSsa, tão louvada, e na maior parte hetero
doxa, CO~ma venderILsJ!..1LgellJeaosbelligerantes
Q.LIIl.<lÍ.S ºPP9fi~OS, encontrando-se'soldádos suissos
~o~~exercitos, de~truindo sejil eª,~sá" própria a seus
Irmªos, eseuspaIs.-:w denoâ.m.orªJdaI.~sanguELPQI'· t!.iºheiro-, c
mudÍlr de..partidofaltandoo soldo? . .. .. :
. Na Europa arêgra sempre foi-nada de dinheiro, i
nada de swisso-point d'a1'gent, point d'sldsse. )

Tanto em Portugal, como no Brazil, a religião
catholica tem inspirado heroicas virtudes, e espe
cialmente da lealdade civil, desde Egas Muniz até
os patriotas actuaes exterminadores de seus inimi
gos.O menor. mal (ainda que gravissimo) do art. 14
seria o desestimal'em os presumidos de-desabusa- .
dos e de livres pensadol'es-a religião catholica, e ao ;
supremo cabeça da igreja, centro da llllião da chris- i, .

tandade, não reconhecendo (como é já mui devassa:
moda em outros paizes) o quanto a civilisacão deve!
á cadeira de S. Pedro. ." J

Escriptores inglezes de grande credito confessão,Ci,p,,)
que o-slííiiiilopóiitifice Gregorio .. l\Iagno foi o que ,
os resgatou do barbarismo;='quandóerão vendidos
c§íiiõ' escravós, mandando . missioúarios á Ingla-
terra;'->' "
--:Hoje póde-se dizer, que toda a ê!!ª .PI,º-e!l1ineucia
Il.ªE_ª*S, e.magº,fa~tllJ:as, ÇQPtOeste Pllnno que ves
tJmos.dº~º~a,dorapont01! Pfl-1'ª. a. sua casaca) é a
consequenCla daqllelle pnmeIro ImpUlso, que se lhes
deu para o catholIeismo. Não obstante o~Vol
talE~,.e.g,p~ão_~:!I.()Ij:Jél~!It.c~m os da sua cáfii!1a,
temJlIfo contra os sUÇlmoSPoíltific'es;escriptores
fnglezes, aindápi'õtestantes deste seculo, têm reco
nhecido, que de duzentos e cincoenta e seis, apenas
trinta, tem sido notados de graves erros humanos;
,e~,o,~ç()e}JIf,.'lJi~a,df}f~ã.o,X, diz que a duração da
Se Apostolica por quasl dous mil annos, é um mi
lagre politico, que demonstra especial favor Divino
á igreja de Roma. Burke lou-vª-,l!,opapa Pio VI pela
sua virtude apost01icá~'eãte por t&.r feit.o....i>:e,ccar as
laJt~'!§.J)j).ntinªs, o que nunca fizerão os mais magna-
lmos Imperadores romanos.

Agora os periodicos inglezes estão cheios de elo- \
gios do fallecido Pio Vil, verdadeiro mal'tyr da :
christandade. . --' .' . . ..J

A:queproposito se prodigallsaráõ os direitos po
liticos á heterodoxos ~

.Toda a sociedade tem o direito de-pôr '.:ondicões
-á quem nella quizer entrar: nisso não ha dureza
e intolerancia contra os estrangeiros, e muito me
nos se pó~e._consi~erar ~ontra os naci?naes aposta
tas da religlao do ImperlO. Do contrarIO receio que
o mal irá além de todo o calculo.

O SR. CARNEffiO DA CUNHA :-Sr. presidente; eu
não me levanto porque pretenda com meus di~cur
sos'mostrar as vantagens que resuItão da liberdade
religiosa á nossa sociedade; melhor do· que eu o
manifestárão os illustres deputados que têm fallado
afavor do artigo; porém doe-me, Sr. presidente,
q!!.~ 1!Q..§.!3.ç.J!l.o.das luzes, no securo XIX, e no meio
desta assembléã~@i~lã:':qiieíiipietéíi(fà:com
bate1~o;queriniõs queira reduzir ao ~empo em qlie
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até era sacrilegio fillIar _no_ª!abo ! O illustre depu
tããOque-à'c.ãlJou de fanar C~D.§,Ql!~SEl,.ª<:~arrç.tou
~oltª~!!..h!~.l&l1~, trQ!!XfLJ!'cCalÍ1pQ,.ºLPQlltlfl~~§ da
19reJa_J.ojl:lana, e -ªÜn-ªLIJ,llq.Pl'Q"Qu"nlgla porque
não::p-CldüLIi-l:.Q.yar. O mesIl:lQÉ.:Z..o.reverengQ..sf.de
putado a quem não ouvi uma só cõusá.que , fosseatteIlâh'el. ._- ............' , :" ,','

Délxemo-nos Sr. presidente, de renovar abusos
que feliz!flente se têm ido acabando; ninguem aqui
pretende atacar dogmas da religião catholíca; a
c~mmissão ~~ teve em vis,ta estaQQj-ª!:f..r.1L9:!1-º. ~9n
vem.-ªJILRQl1tlea, e acautelar as cousas emquánto é
tempo; túdo-ó mais é..JJl'perdiçar...paJAvras, e gas
tatmo.~J!!ªlJ!.s,Jj9.:rªs.qlle..gLPodeIl1 .emprQgªr:em
c.Q.º-~!tj;)js. ,O_mYª-rº-.nQ.9_.~rdlj;)putado.:a!.td!jgues
Q.(LÇ9_S~ disse que da sua provincia tem recebido
cartas em que se manifestão receios de seestabele
ccr na constituição a liberdade religiosa; pois eu
digo que não tenho recebido nenhuma que contenha
tal idéa, e creio que de tantos: illustres deputados
que se achão neste recinto nenhum ha tambem que
as ten ha recebido; ao contrario as de que tenho no
tícia vindas de diversas provincias e até da lllesma
do illustre deputado, dizem que muito se estimaria
que se approvássem e'tes artigos; portanto seme
lhante allegacão não merece consideracão alguma.

Tamoem poderia mostrar, visto qúé se falla em
Evangelho, com eUe mesmo, e com o Velho Testa

i megto que a liberdade religiosa deve senrgfa.dàvel
Jà Deus, que só póde admittir pureza e verdade de
\ sentimentos e culto a estes accommodado. Por
.: estes principios se regulou a commissão , estabele-

cendo comtudo a rellgião catholica, como a unica
que reconhecemos por verdadeira, a religião dó
estado, e declarando-a a un1ca mantida por cUe.

Eu não sei que mais querem estes senhores escru
pulosos, e admiro que lhes esquecessem o mencionar
as vantagens e utilidades da santa inquisicão, p.ois
que tanto se inclinão para o constrangimento e vio
lencla, de que é impossivel resuTlãrneill'êm' ôiâte
ria de religião.

Porém isto já está tão bem demonstrado que lnu
til seria cansar eu a assembléa .com a repeticão dc
argumentos a que não se tem respondido. senã"o com
genei'alidades e citações que nada valem'.

Voto poi!' pelos artigos porque os julgo de summa
utilidade para o estado.

O SR. LOPES G.na :-Sr. presidente, não é como
theologo que eu entro na materia que faz objecto da
presente disc:ussão ; e desde já protesto não me ser
vir de argumentos que tendão a e!lcârar a religião
em relação aos elfeitos que na..outra vida possa pro-
~~ , , '

Como membro desta assembléa só me compete
tratar do systema religioso em relação ás institui
ções politicas que devem reger o imperio do Brazi1.
E' uma verdade que não são unicamente as Jeis da.
sociedade civil as que governão os povos, e formão
o espirito ou humor nacional, mas tambem os cos
tumes, e a religião ainda mesmo, aqueHa religião,
cujos dogmas, e preceitos sustentados por uma li'a
dição permanente possão ser taxados de falsos.

Não avancou um absurdo em politica aquelle im
perador do "Merico quando disse que a religião de
Hespanha era boa para os hespanhoes, assim como
a do Mexico para ps mexicanos.

A historia das nações tanto antiga, como moder
na, nos ensina que a religião é a constante' alliada
da sociedade civil, é o centro commum, onde se
reunem todas as idéas que os homens têm de pie-

dade, de justica, e de moralidade. Este axioma po
litico não tem'sido destruido pelos illustres preopi
nantes que me precederão na discussão, E;l se exaroi;.
narmos bem os seus discursos veremos que eHés se
reduzem á seguinte questão~ E' confol'mea políti
ca e ao espirit0 da na~ã6 que temos a honra de.re
presentar a, doutrina do~ arts. 14; ~5 e 16 do pro~
jecto de colistituição? Eu digo que não; e que do
modo porque se achão redigidos não devem 'passar.

Sr.ptesidente a constituição, que'nós estmnos 01'
ganisando, é o pacto social, ou complexo, de condi
cões politicas pelas quaes os brazil6lros pretendem
êxistir em sociedade; estes. brazileiros por nós re
presentados são catholicos romallOS, e não é de
crer qua seja conforme á vontade geral de um povo,
que vive debaixo de uma só communhãoreligiosa, a
admissão da liberdade de religião' em tantaamplí
tude quanta a que .estabelece o, art, 14, que suppos
to seja um consectario do qile já está vencid.o, com
tudo não é necessario em toda a sua extensão. Este
art. 14 destróe o art. 16, porqua,nto admittidos os
cidadãos de qualquer communhão christã ao exerci
cio detodos os direitospoliticos, nenhuma garantia
se dá li estabilidade da religião catholica,como uni
ca manteúda pelo estado. Vejamps se esta proposi-
cão é verdadeira. , ' , .
. Uma assembléaconstituirite estabelece hoje como
al;tigo' constitucional qué a religião do' estado é a
calholica romana, e ao mesmo tempo no art. 14
proporciona aos protestantes a faculdade ,de legis
lar: eis aqui como o que hoje constituimos porque
somos catholicos, póde vir, a ser destruido por pro
testantes quand.o" tiverem a nossa autoridade; ais
aqui como promettimdo, e jurando manter a reli
gião catholíca apostolica romana, preparamos a sua
aniquilacão neste imperio.

Se a política inglezu a este respeito nospóde ser
vir de exemplo, se com ella já se argumentou para
sustentar a doutrina do projecto, com ella argumen
to eu para mostrar que taes artigóssão inadmissi
veis, porque, habilitados os cidadãos de qnalquer
communhão christã para o exerciciodos direitos
politicos,a religião do estado ha de ser aquella que
um maior numero de. representantes da nação, e
agentes do governoqUlzere~l .que pre,:aleça.

E' para preservar a rehglão dommante de um
igual risco, que, os inglezes, tolerantes como elles
são, excluem não só do corpo legislativo, mas ainda
dos empregos de maior confiança. todo aquelle cida-
dão que não professar a religião do estado. .

E' preciso notar que esta exclusão na Inglaterra
offende positivamente uma parte consideravel da
nacão, que professa a religião catholica; o que não
acontece no Brazil, onde todos aquelles para quem
se organisa a presente constituição tem uma sÓ.re
ligião.

Não pretendo comtudo dizer que a nossa consti
tuicão não garanta a liberdade religiosa, porque eu

·estou convencido de que a cunsciencia é uma facul
dade que o homemnãopóde sacrificar á convenção
alguma social, e que só é sujeita ao imperio da con
vicção ; mas esta liberdade deve ser garantida de
maneira que aIelígião de, nossos pais, religião que
tem a sua raiz no céo, e que nós temos jurado .man
,ter,-não '·eriha a encontrar em tão ampla disposi
ção o principio da sua decadencia no Brazil.

Não haja perseguição.. sejalivre á qualquer pres
tar á Deus o culto que Julgar ser-lhe mais agrada
vaI, uma vez que o exercicio deste culto não cause
perturbações na ordem social; sejamos tolerantes,
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C( EMENDA

mas esta talerancia dere ter o limite. que exige a
nossa situacão politica. ,

Assim conseguiremos o fim a que nos propomos,
merecendo de nossos commitenttes o .conceito que
de nós fizerão quando nos incumbirão de tão impor·
tante tarefa; e dos estrangeiros o reconhecimento
por uma instituição que 1118S franquêa a entrada
em nossa sociedade.

Portanto eu offereco uma emenda aos arts. 14, 15
e 16, que me parece"dissipar todas lIS duvidas que
na presente disc~ssão se tem apresentado.

A~nglatel:J,'ªera tªojªlizca idéa que havia
do nosso estadoc_eciÍ'cufnstancias, que rnuitos,- ar
tistãSnão -_~I!Yiºi!Yão,p"á,s~a:r:-seiiô: Bràzil, comc seus
benS;-e-uniêarnente OS ernbaracava ,o não saberem
CõÍi}9~~sêccci]'fiíj'Gtiij'~riacéonsti tuição" o direit(Jº~ que
tmtmnôs; eum grande pio'pri!?tario 1l1.~ casseverou
-qu~se dispunhjl,a'pãSsãr}ío-:Erazilcom su~ nume~
ro.~ª familia!para aquL~º~stap~l~~º,f;:]~q1i.üóes
perava vêr como na constituicáo se OrdenavaC, 6'sys-itema };eligio§6: ,,"'C" -, dcc_c" >~__,_c_,_. ", ", "

-llóflantó, senhores, se nos convém chamarmos
~.!!gºir91tPaJ,'a,0.,BrQ.i!r;a:o~l3.,ii,úiêr(Liiue~nin
g\JJl.ID,,<lnvida, n~onos eII!!@:(q~i:r!Q~.Q.º!!LP13quenos

« Art. 14. A liberdade religiosa é tolerada no ~~rpy!!lQ.§; a doütfiIía·destés~ªrtigº$.ªftªnçªªper
Brazil, mas só a religião catholica apostolica roma- maiit!!!e IJFocsperidãde.dºcJ~I:azil, chamando ao seu
na é manteúda eapprovadapelo estado. territodõ'a população de que precisa Rara !!!o ficar

« Art. 15. Aque11es cidadãos que professarem~centroJ~.l!lcpgIRect1JºcJi~~e.rto, ao mesmo fempo
qualquer das communhões christãs, podem gosar que nesta liberdade não offendemos nem levemente
dos direitos politicos no imperio com as seguintes os nossos costumes, nem atacamos a nossa religião;
restricções, Não poderáõ ser membros do corpo le- e sem ella, sem a tolerancia ,absoluta de todas as,
gislalivo, e nem primeiros agentes do poder execu- seitas religiosas não sepódéoblér aque11e fim.
tivo. c Todavia parece-me que póde1'eduzir-se esta dO\1-

« Ar!. 16. As outras religiões, além da Christã trina a outra fórma, que talvez se e.ntenda desem
excluem de todos os direitos polilicos áque11es que baraça~a de duvidas e questões. Offereço para isso
as professarem.-O deputado, Lopes Gama.» a segumte c ,

A la parte foi apoiada; a 2a rejeitada e a 3a jul- cc E~[E>íDA

gou·se prejudicada por comprehendida na doutrina « A religião catholica apostolica romana é a re-
do projecto. ligião do estadoeunica manteúda por elle. E'porém
~:e.Q.;1TES:-Tenho ouvido com sa- permittida no imperio a livre tolerancia de 'todas

tisfacao e interesse mostrarem todos os Srs. depu- quaesquer seitas religiosas.-Brant.»-Foi apoiada.
tados nos seus discursos, tanto pró como contra os O SR. êlLVA LISlioA:-Sr~ presidente, peco a pa
artigos do projecto de constituição que estão em lavrapãrã-úillaeípliéacão sobre a fa11a do· illustre
discussão, que o seu unico fim é o maior bem da preopinante o Sr. Brant Pontes, que tratou de per
patria; discol'l'e··se por principios differentes, mas da de tempo a discusSão presente, suppondo que eu
daque11e objecto ninguem se separa; e esta uni- . 1
formidade de pensar ha de ser mui vantajosa á Impugno a toerancia de quaesquerseitas dos es-
nossa constituição, de que depende a ventura do trangeiros, quando aliás elle considera ser o bem
Brazil. (Apoiado.) . do Brazil attrahil-os, pela certeza de qU) não serão

d dperseguidos por suas crencas.
Em primeiro lugar to os concor ão em que se Nunca tal impugnei, quando se propüY. á discus-

declare religião do estado a catholica arrostolica ro- são o art. 80 do tit. 2. capo l0, que' communica á
mana; e com effeito nós não professamos outra,
nem queremos outra, e portanto tudo o que se diz todos os estrangeiros os direitos de ci:1adão brazi,
para sustentar isto é superfluo, é perder tempoleiro, sendo naturalisados, q1lalq1lel' q'lle seja a sua
precioso que devemos escrupulosamente poupar; 1'eligião, cujo artigo já se decidiu.
(apoiado) e é tambem dar motivo a que no publico A constituição não deve conter artigos de pleo-\

nasmo; se contradigo ao art. 14, é porquecin globo)
se su~peite que ha duvidas sobre este objecto entre envolveu os nacionaes, dando-lhes liberdade reli- f
os representantes da nação, quando aliás nada ha giosa, ainda sendo sectarios de differentes commu:'!
em que todos estejilO tão conformes, como ares- nhões christãs e em cima concedendo-lhes os direi- \
peito da nossa santa religião, na qual vivemos e tos politicos. .--~
queremos morrer.

Portanto o unico lado que eu encararei na ques- O SR. CARNEIRO: - SI'. presidente, como eu
tão é o da utilida®..cque nos resulta da,~olerª.ncia enunciei o meu voto quando se tratou do direito
de,.~~.§.~e.it~sxeEg~.g~âij;~e cohíên:eitõ-par~ce individual da liberdade religiosa, cumpre que agora
eVIdente que mUItguos convem attralllI' a IllaIOr o manifeste tambem ácerca destas declaracões ou
pº-rç~~_pos!3Lv~ ªt3t3stí:ãngétI:Ôs;.s~coÍIsideI'à~mos_a modificações feitas áquella liberdade. •
vasta exCtensão do nosso temtol'lo; a ,deterrmnacao Já passou oprincipio -que a religião, politica
de, acabarmosc"om ocommerciQ....:aLe.scrávâHíra, mente fallando, é livre, isto é, que cada cidadão
-eíPi.'i:êiii.dl/,pera malorpãrTêllã la~ourâ;-e-cifrl'êé póde e deve ter religião por conviGção propria, sem
pI'ecisc~ sIIPlrrir"c-õí:ifc61õnos;'ecfiJialménte 'ãCüeces- que seja licito á autoridade. politica constrangeI-o
sidã'de de aUWJ)J!J.a:tmOJl.':ªllQ.ssaoRQpt!1ª,\)ª9, o que por violencia, ou qualquer genero decoaccão, á ter'
será' diflicu1tosissimo conseguir, admittindo só- antes esta do que aquella. ' •
mente ao nosso gremio ,individuos de uma só 1'e-, Não foi porém isto declarar que seja indifferente
ligião., para Deus, e pelo que toca á responsabilidade que

Eu fui enea~I~g.êdQ~!l.~~J_11;mI:nh.acu1tima vi~gem ha para com este Ente Supremo, seguir o homem
de cllQvidá.festl'.angeiro§...I!i!!'lLQ J3J;'.ll,:zil"; 'e posso as- esta ou aque11a religião, dar este ou aquelle culto,
severar perante esÚi-aug'Usta' assembléa que por como alguns honrados membros têm querido. in
toda.Jl..~~d~,E~EoJlaacheLa~~1!:t.~!cgSpos_lçao culcar que se póde deduzir daquelle principio, 4)
nos ammos âos lllân'illuospara VIrem ostanele- que envolveria então a reprovada doutrina do in,.
]:~.!L!lQ.l}g~º--ial~;:~çõrri-~,tll1!:!lslirª:iÍÍiéã;ªi~lJ1es ~fferentismo ou tolerantismo religioso e theolo
ser garantIda constItuclOnalmente a sua religIao. I gICO.-_...._.__._._.__ .._-_._- .,~ --,".-' ".-_ ..•".-
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Pelo contrario se protestoumuito explicitamente vencidos dá verdade e exceliencia da religião santa

e de novo se protesta, que nós temos a fortuna de que professamos, cumpre que a constituicão declare
ser catholicos e que reconhecemos a revelacão- de es~a- nossa creJ?-ça da maneira a mais explicita, que
Jesus Christo, conteúda nos livros santos, e na tra- haJa d~ g:arantlr a mantença da mesma religião e
dição apostolica, e interpretada pela Igreja em seus seus mInIstros, e d? ao culto a maior extensão pos
concilios ecumenicos como a unica religião verda- sivel.
deira e a que sómente nos póde conduzir á salvação Assim se satisfaz á todos os meios legaes e quanto
eterna. em nós está ao cumprimento de nosso juramento;

Declarou-se porém igualmente que não obstante assim a religião. catholica, passada de pais á filhos
estarmos persuadidos muito firmemente desta ver- por:ria?a educação, ~ommunicada pela cathechese
dade, reconheciamos a nossa incompetencia como aos Indigenas e gentIOs, sustentada pela doutriii'a
l~gisladores e representantes da nação, para poder constante dos pastores, pelá mantença e honra dos
constranger algum cidadão a seguir esta unica re- ministros do culto e pela maior publicidade e pom
ligião, de cuja divindade estamos plenamente con- pa de suas ceremonias e ritos, terá, além da uncão
vencidos; pelo que annunciavamos ser um direito -e forca de suas verdades divinas e da santidade"de
indi\'idual e inauí.erivel o decidir-se qualquer neste sua moral respeitavel, tudo quanto póde receber da
gravissimo negocio por suas proprias luzes e intima autoridade humana para penhor de sua seguranca .
persuasão; que a religião era por sua natureza vo- e propagação, conforme os ardentes votos dos fiéis
luntaria e livre de toda a coaccão, e só desta ma- mais illustrados.
neira meritoria e bem aceita para com Deus, pe- -São justas estas demonstracões de nossa fé e da
rante quem cada individuo é resporisavel a dar es- vontade unanime da nação que temos a honra de
treita conta de haver segllÍdo ou desprezado a ver- representar, a qual foi sempre muito pia e anhela
dadeira estrada apontada pelo mesmo Deus, sem sem duvida por transmittir á todas as gerações fu
que se possa escusar com os mandatos, ou violen- turas o sagrado deposito da religião de nossos pais.
cias de ~utoridade hum~n?; 5lue por J?-laio~ que esta Que julO"aremos porém do culto. publico das ou
se consld~re nunca é IllimItad_a e .mfi!1Ita, antes .!.ras-EUgiÕes? Poder-se-hâuizêrqu:êIí1lõ-e-stándo
tem o seu Justo. termo nos da raz~o.~ JuslIç~, e neste este já nãS circumstancias do culto interno e da
caso na essen~Ia da me,sma relrglao; derlvando-~e consciencia, nem mesmo nas do culto privado e do,.
de. tudo que ~llnguem pode ser es~ulhado deste dl- mestico, que facilmente escapão á fiscalisação da
relto, 5lue n.os. os mesmos catholIcos reclamamos autoridade, póde e deve ser sujeito á policia do
nos I;laIzes dlssldeJ?-te_s. .... paiz, e é livre illlPõr-lhe no pacto social as condi-

-1- lli!1stre commlSSa? que redI.gm o proJecto, c?m ções que quizermos, permittindo o mesmo culto
r?-Z?-o Julgou necessarlO det.ermmar bem este prm- publico, ou negando-o como beID. nos parecer, e
ClplO, porque do desconheCImento delie e da con- neste espirito julO"o eu que forão organisados os
fusão da ve!d~de politica com a religiosa, tem re- arts. 14 e 15. (Leu~) .
su!tado gravIsslmos dam"!1o~ ao _genero h!lmano: Eu não posso approvar estas distinccões feitas

fodas as vezes que os cldadaos e mUlto maIS as . d' d d' . . d li
t 'd de e tOm e iO"ido em vinO"udores da re- pelos a~tlgos, e epOI~. e re uZlr a matena e es

~u .?n a s, ~ . e r o. o' . á um so, eua exprumna antes desta sorte: -Todafi
lrglao e da dlvmdade ofi'endlda, a terra tem s~do as outras religiões e crenças que tiverem existenci,
sempre alagada de sangue, e. os nomes ~os_Anaxa- neste imperio serão toleradas em seu culto domes
gora~, dos Socrates e dos Illustres ~h.nstaos con- tico e privado, eainda publico, comtantoque não
f~!1dldos ~om .os atheus pel~~.: falsos JUl~OS d? ge~- e 'ceda o recinto dos respectivos templos e que os
tllIsmo, vem lIgar-se no esprrrto por uma sene nao x ., d li'- - fi' -
. t· 'd d 'lha es de victimas das mo- seus sectanos a pretexto e re glao naolo endao a
m ell'OmpI a, a.o~ e I1!I r , moral publica nem a vida seguranca: e tranquilli.,.
dernas persegUlcoes e mtolerancla. 1 ' . h b' 'd' "

E' portanto, 'senhores, de toda a evidencia o. daEde de qdua q~er a Itante o fl~pelrlO. . , _
principio da liberdade religiosa, se elia se consi- . i sta re a~çao me,p?_rece pre ,enve : nos sotemos
dera limitada á consciencia e culto interno, e ainda- p~r verdadeIra a relIglao catholica: todas as .ou~r~s
mesmo ao externo, mas privado e dentro dos limites nos as toleram~s, porqll;e reconhecemos oprmclpIO
da propria casa, que lhe é intimamente connexo; que este !1egoclo e ma~s do !I0mem para Deus do
nem os nobres deputados que fallárão em sentido ~ue,propnameJ?-t~negoc~o ~oc~al" e. que s.~ podon;IOs
contrario se animárào bem a combatel-oj porque lImItar o exerCICIO do drrelto mdmdual]a sancClO
quasi todos protestá!ão que n~o pregav~o,~ perse.- n_ado, quando ~s.t~ se. oppuzer ao. gozo e, ~0!1serva
guicão e absoluta mtolerancla das oplllIOes reh- ça? de ?utros dIreitos Igualmente lllaufern eIS e res-
giosas; e estou certo que não quereráõ qlie se es- peltavel~. ., .., . _
pionem os cidadãos pelos buracos das chaves de Se- pOIS o prlllclplO'e geral, por que razao se per-
suas casas mittirá o culto publico ás communhões cllrislãs, e

. . , " - se denegará ás outras seitas, uma vez que fiquem
. Con~Ideremos"porem, ago!a as expl~caçoe..s e mo- s lvas a moral a paz -e a tranquillidade do im-

dlficacoes conteudas nos artigos em discussao, que a. ?' ..
parecêm referir-se principalmente ao .culto externo perro. ,_ _,
publico, e principiando pelo ultimo paragrapho, º~~u!.tg.,4.Q_~ Jllgel!:s'J)?Iexemp}QiI!llÇl.dey~ra~~r
conforme a observacão do illustre deputado o tgl~rª,ª()•.em~§tlasi>Yllªg()gll.s? Ja um llob~'e depu
Sr. Carvalho e Mello ê admittindo o additamento do t?do Ju~tamente se lem~rou delles; mas fOI comba
Sr. Andrada l\Iaohado, eu exprimiria assim este tIdo, ~Izendo-se que. erao um povo de reprobos e
art 16: -A religião catholica apostolica romana é amaldIçoados; permltta-me agora, oh0!lrado m.em
a relilrião do estado a unica que elie reconhece bro que o asseverou que eu lhe dIga nao ter alll~a
verdadeira que elie'mantém e á qual é permittido encontrado no Evangelho! por elie tantas vezes CI
o cultoext~rno, não só o privado e domestico, mas tado, o ~o_nselho ~u preceito para faze~ a guerra de
o" publico em toda a sua extensão dentro e fóra dos persegu~çao aos J1!de~s, 1'el,o contrarIO" _eu estou
templos.- Não ha cousa mais jusla; estando con- persuadido que alh so se prega a mansIdao e to1e-
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rancia, e que os judeus devem achar todo· o favor I neUa, porque- por mais que diga não poderei acres
entre nós. centar cousa que possa aclarar a materia; muito

Afóra o pequeno numero empregado no cQ!.ll- mais estando tão sabiamente demonstrada, no ele
!liercio ~e3giQla.gem e peq;u~al'.Jl'31ficaJ.lçiãf, os gantee eru<;lito discurs?que fez o illustre deputado
Judeus~.() eolo.ll.Q1UI!J.e. !I1ultO Qon}TElIl1.lütr,aJllr, e o Sr. FrancIsco CarneIro que acabou de fallar. O .
que muito facilmente se virão estabelecer no Brazil; quo eUe disse é tudo o que sepóde dizer a este·res
elIes são grandes capitalistas e industriosos, e ha- peito; e eu cada vez me honro mais e me encho de'
vendo sido cruelmente perseguidos por toda a par- gloria, de o ter tido por mestre; eIle não só mostrou
te, bastando dizer-se ,.Ç.l1.m...l\!onte_~qlJ,ijlJl que lhes com argumentos fortes, mas com efticazes exemplos
eonfiscavão os bens quando alIes querião ser chris- estas solirJas verdades, de sorte que convenceu de
tãos, e pouco tempo depois os queimavão por não todo o meu espirito, que em certos pontos estava
quererem sêl-o, é provavel que corrão aflluente- ora propenso a umá, ora a outra parte. . .
mente para a nação que lhes abrir os braços. Hoje portanto posso arrostar, livre de receios,

Depois disso os judeus viverão sen;tpre entre os com os discursos mais elegantes, pOStiO competir·
portuguezes de quem descendemos, com liberdade com os oradores mais eruditos, pois firme nossoli-·
de culto em suas synagogas,. de...q\le.ªi.IJ.ª'Lr~.sta a dosprincipios; demonstrados pelo illustre deputado,
Conceicâo velha-deLIsbõ'á,' sem que dahi viesse nada temo; nem receio~ que possão ser destruidas
dãilliíóâlgTinf~â(rrmntçque antes o soffreu gravis- verdades tão bem demonstradas, e com tão veridi-
simo pela perseguição e exterminio deIles. cas razões. . .

E' justo portanto que o Brazil, paiz não só agri- O illustre deputado tomou a si o apresentar as
cola mas essencialmente commerciante, reparando razões porque li doutdna dos artigos deve passar,
os erros dos nossos maiores, pague a divida em que porém cingiu-se a estes pontos de .tanta importancia
o commercio está para com os judeus, e· olfereça e talvez já por cançado, não se fezeargo de respon
emfim um asylo aos inventores das letras decam- der a algumas objecções dos illustresdeputadosque
bio. fallárão em sentido contrario; portan to; Sr. presi-

Todavia eu não quizera que se faculte só ás com- dente, é sobre estas que vou afalIar, e antes deen
munhões christãs e judaicas a liberdade do culto, traI' na máteria não posso deixar de pedir a ordem
eu desejo que p,ostas as condições acima referidas, sobre o qlledisse um Sr. deputado quando elogioll
eUa se estenda a todas as crenças. a conducta dos portuguezes, etc.

Nós devemos convidar o maior numero de colo- . Estou convencido que aquellas expressões não fo
nos que ser possa. e de toda a parte do inundo; rão filhas do seu coração; qllero mesmo crer, (como
venhão a milhares, o imperio é bem extenso, todos creio) que foi lapso de lingoa, pois bom P. até arre-·
nos são necessarios. Os inglezes já têm estipulado dar semelhantes sons dos nossos ouvidos, para não
a tolerancia para si, e para todos os estrangeiros olfender com elIes os illustres brazileirosó Disse·
de religião distincta da nossa; os inglezes tem um mais que eu proferira uma falsidadtl, quando a:ffir
templo nesta capital, e que males nos tem dahi mei que os protestantes, não tinhão menos morali-
Yindo? Nenhum certamente. dade que os catholicos.

Porqué razão pois os não terão outras commu- Sr. presidente: talvez se possa dizer que têm
nhões ou seitas? Muito embora se lhes imponhão mais moralidade do que as nações catholicas; e se
co,n~ições, co~o pelo tl'llt'bdo d~ ~81º.c~,~.. ,c9.nYencio- acaso nós olharmos pa!a a lústoria da.snações) "Ve
naraQ.~()mQ~}Ilglezes; nao tenhao os fen:1PIos cam- remos esta verdade mm claramente. DIsse um IIlus,.
pariários, neiii a'fórma exterior dos nossos j res- tre deputado, que os argumentos de que se tinha
peitem os sectarios o estabelecimento religioso do lancado mão, não podião destruir as razões que elIe
paiz sem' o turbarem com disputas e proselitismo; exp"endêra, nem as que dera o ilIustre prelado; mas
tudo isto é conveniente e conforme á policia da Eu- eu tambem posso dizer que eIle não. respondeu ás
ropa civilisada; fação-se estas e outras declarações, minhas observações, apoiadas por alguns Srs. de-
se parecerem necessarias, mas não se ataque a li- putados. . . .
berdade do culto aos heterodoxos, que já se acha Disse o ilIuslre prelado. que se a França tolerava
vencida j nenhuma utilidade virá ao imperio de se essa diversidade de seitas, é porque já as havia, e
eonstrangerem os homens á praticar actos contra- era assim precisa aquelIa medida. Não ha dUVida
rios á sua intima consciencia em materia tão grave, que assim foi; mas eu digo, que como nós havemos
fazendo-os refalsados e hypocritas. infaIlivelmente ter ·a mesma necessidade, que a

A falIar a verdade não sei como, postas todas França teve em as admittir, logo que venhão para o
estas declarações. e modificações, disserão homens nosso paiz estrangeiros estabelecer-se, melhor é
tão abalizados por seus conhecimentos e tão reli- que o que havemos de fazer depois por força de
giosos, que estremecíão da liberdade dus cultos, e necessidade quaudo já estiverem introduzidas as
eomo que temião o cuncurso de OUll'oS crenças I Eu seitas, o façamos já por liberalismo, e mesmo para
sou de c'Ontraria opinião, e acredito muito no- mais depressa concorrerem os esl-rangeiros a e8ta-:
POl'tce -inferi non pl'Qn:alebunt advel'lus eam. - belecer-se no nosse paiz.
Q.ua!1to ao q;l~e se diz nestes artigos 14 e l~ sobre os Para este fim é necessariodesde iá conceder a··
dIreitos pohtlCOS de boamente co_nc~rdarl~ com al- mantença das suas religiões. Quando um homem sabe
guns.dos Srs. deplltados, que .nao? aqUI o IUi)"ar de seu paiz para ir estabelecer-se em outro, perde
P!OprlO de tratar desta materl~; nao ouso porem todos os direitos politicos que tinha naqueIla socie-'
dizer .c0!U~ me parece te! OUVIdo que. tal clausula dade a que pertencia, e por isso como ninguem .os
fosse lUsldlOs.a, ~nte.s ~on~ldero q!le os IIlustres au- quer perder para não ter outros, desde já se lhe deve.
tore~ do pro~ecLo so.tH·erao em VIsta com esta ?on- admittir a sual'eligião, pois ao menos não é despo..
c~ssao atlrah.lr o mmor num.ero de colonosposslvel, jado d'aquelIe que eUe deve conservar, e nunca
tao necessanos ao nosso pmz. . perder, como é a sua religião, que de.v.e conservaI-a

O SR. i\IO;'lTESmIA: -Sr. presidente: esta mate- ainda mesmo com a perda de outros direitos ; de
ria está já tão debatida, que eu não devia faUar outra fórma, ninguem se abalança a sahir do S!!U
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pai~ para vir fazer seu eslabelec~mento,aond~ fica I ES. tes laes é q~e para se p,ouparem ti vergonha de
mhIbldo do uzo do culto que da a Deus contorme se veremconheCldos por maos e eSlupidos, não que
c~tende que .é bom; se algum vier a este paiz, será rem admittir a doutrina.
so pOl' motivo de commercio, e voltará ao seu a Eis aqui, Sr. presideute, quaes são 05 brazileiros .
gozar do fructo de sua viagem, no gozo dos direitos que não querem· a doulrina dos artigos; ao mesmo
que lhe outo,rga o seu paiz natal, ou outro qualquer tempo que no clero brazileiro existem homens mui
para onde va e goze do culto de su.! religião. di"'nos e que o honrão; e para exemplo trago o que

D~z-se mais que o .povo do Brazil não quer a in- nó~. vemos, e temos observado·agora, I!.0is sel;l~o o
trusao de outras s61tas, e apresenta-se isto com a clero a classe que em todas as convul~oes pol~tlCas
face de que o povo entende que se lhe dá outra re- sempre propende para o mal, entre nos tem SIdo o
ligião; é bem lembrada 1 como se o povo ainda a avesso; é o clero quem mais tem trabalhado, e feito
parte mais credula não conhecesse que a nossa reli- mais esforços!: favor da causa, e dado provas de
gião é a catholica romana, e que jámais se pretende quanto a apre~lUo. .,_
tocar nesta, e que o que se permitte é a tolerancia Po rtanto so os outros que aponteI, e que sao a
d~s ou~ras pa~a os estrangeiros que as professão 1 desl~onra d? cOFPo, não querem. a tolerallcia, pelo
Nao haja receIO; o pOI'O não se assusta com doutri- motIVO que Ja deI de avarentos, e Ignorantes; o bom
nas tão claras; nem eu ~ei, senhores, como se póde clero, e~lendido, e. que ama verdadeiramente a
al'Unçar uma tal proposlcão 1 . causa, nao pensa aSSIm.

Eu quizera saber com~ o illustre reverendo depu- Diss~ ~ais o il1us.t~~ de~ut~~o q~e .n?_sn~o temos
tado sabe que o povo não tluer, e o que é que não estranoeIros que Slo.~O dIveI~as Iehgl~es, e bem
quer. O que nesta assembléa se trata é de garantir que a este a.rgu~lento ja se t,enl!~ respondido, se~pre
aos estrangeiros o direito de dar a Deus o culto que perguntareI: nao temo~ nos Ja tanlos est~'(lllgeIros
elles enlendem que é bom i pois a nossa religião eu?pregados pela naçao, qu~, s~gueU! dlfIer~nte~
está sabido qual é, que é a religião catholica 1'0- se!tas e entre ~!1es alguns q~e ja t~m feIto servIços.
mana, como bem claro se expressa o al~t. 16 que N~o. merecerao elles a co~s~?eraçao de se lhes per
diz - a religião catholica apostolica romana, é a mlttlr o culto da sua rehgwo, de se lhe tolerar a
religião do estado ~o~_ excell!m~ia, mantida por su~ cren.ça? ,
elle -. As outras religlOes chnstas, o estado não as Sem I~mos bus~ar factos a.lra~ados, ten.~_S}I~S
mantém, e só os que as Pl.'ofessão gosão dos direitos I~~S~9.~,_..çlla.s....•.1.Ql:.d.•.C... 9. ch.I.~alje, PI'![lI~~r:O~!~.I~~~.~~, ao
politicos; e_ to~as. as mais s~o,apenas toleradas, e a s~~l',,-~ço ~~.. }1aç<l9.,. {l.outro~,mUI~OS_?fli:.clUes. E nada
sua. profissao mlnhe o exerClClO desses mesmos di- d;~to fa:a ~ezo p~ra term.1S consldelaçao c0O! elles? I
reitos politicos. I Nao; nao e posslvel negar-lhes esta ç;arantta, nem ."-.

" .".. _ certamen te o povo quer que os privemos delia; !-

~0~1O ).lol~OdIZ.,~~liustre~epu~ado que ~ pov~ n~o quem o póde querer são unicamente, como já disse,
quer. 50 se _ah~ L,SO partlcl~larmente, ou conSidera ai"'uns vi "'arios avarentos e .
o povo do Brnztl tao pouco lllustrado que nem en- o· o , .
tende o sentido dos artigos; ou se tem tido repre- O SR._ RODRI~UES DA C.OSTA: - Eu requeiro a
sentações a si dirigidas como prelado, e a isto chama ordem, Sr. preSidente, o ll!~stre d~pu~a~o ataca
ter consultado o llrazil todo; concluindo que elle n?vamente uma clas_se que ja r:o pnncII!.1O do s.eu
antes não quer admittir em seu seio os estrangeiros discurso atacou; ellta~ po!, deltcadez~ nao pe?l a
do que conceder-lhe a faculdade de darem a Deus o ordem. para que s~ na~ dlcesse q~e IDterrompla.. o
culto que bom lhe parece segundo a sua crenca. seu discurso. AqUl esta estabeleCIdo, que· se nao

Eu ao nienos não tenho noticia de que haja" sobre falle contra classe ~lguma, e portanto o Sr. depu
isto impugnação pelo povo, nem ainda vi que hou- tado tem ~allado .fora da ordem, a qual reclamo,
vesse quem sc lembrasse de dizer que com a dou- para que n~9..~.o!I.t!l}llfl~ atacfro clero. :2,
trina dos artigos 14 e 15, se corromperia a moral. O SR, l\IoxTEsmn: -Eü persuado-me que não \
Sr. presidente: o povo quer, porque não ha da faço ataque algum ao clero, quando digo algulls '\
parte deHe opposição alguma, nem ao menos rill padres vigarios alJarentos; fallando assim faUo em I

representação; e se a ha, que appareça. particular, e não ataco a classe.
Os que não que{em isto, serão talvez alguns pa- O SR. RODRIGUES. DA COSTA;,-O illustre depu-

dres cheios de superstições, alguns vigarios avaren- tlJ.do fallou em geral: padres vigarios são todos.
tos 9ue o, que querem. é arraI\cal' do rebanh?, se O SR. MONTES UMA : -E' preciso ver bem o que
posslvel for, quantos vmtens este t~n~la, a tItulo eu disse. Torno a repetir, eu disseque alguns pa
de benezes, e coI? a .cap~ do culto dIVII!0; que se dres vigarios àvarentos é que podião dizer que não
p'ersuadem q~e sao ,nganos pa.ra ~e ennquecere~n tinha lugar a doutrina do artigo; a esta parte do
a sombra da Ylgarana, e que alI~ctao .grande, sanll- clero é que eu increpei, e não ao clero cordato
dade,. q?ando :ealmente elies na~ se Importa0 com porque a aste 'até fiz elogio, observando 'l\:ue era ~
a r_eltglao, ~enao pelos_ seus l'edltos; estes ~alvez primeiro a prestar-se a favor da causa, químdo
serao os umcos, que_nao querem a tolerancla dos víamos que nos mais paizes onde havia corivnlsões·
cultos; e porque a nao qnerem? de governo· o clero era sempre propenso ao mal.

Será porque a achão prejudicial á nossa santa . Ora se eu disse isto em favor e abono da class.e
religião? Não; não é asse o fito; não é por. zelo da em geral, como é que lhe fiz ataque faUando d'al
fé; outro é o motivo; é porque se persuadem que guns indivíduos della?
não podem augmentar as suas renrlas, e porque não Não tem pois o illustre deputado nem a menor
querem por orgulhosos ver a par tle.si, homens que razão para querer qne eu seja chamado á ordem; só
tendo errado na seita religiosa, são assás illustrados por não dar toda a attenção ao meu discurso é que
em tudo o mais, e que postos a seu lado,pódem pediu a ol'dem,poisnãoapediria de certo se se
fazer conhecer a ignorancia de muitos que hoje lembrasse que separei o clero cordato, da pequena
passão por entendidos, e podem em materia de moral fracção de alguns padres viga~ios: não se ataca a
dar-lhes lições, e convence-los de erros. classe q.uando sefalla· de alguns individuosdella.

51
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A"ora o que quero saber é se com elfeito devo faHar
o; não; eu julgo que posso, e que o illustre depu
tado, me não loma a palana; espero lambem não
moleslar a sua morbida delicadeza com o meu dis
curs-ó-,-e-que' aIÍle-s será 15érie-volo, e me desculpará:
portanto continúo.

Disse mais o illustre deputado, que nós não esta
vamos no tempo de VoItairl}; eu me admiro que se
diga tal! Quem é que pretende, aqu~ pregar a _~ua

doutrina, ou derramar as suas lIbertmag-ºns! NlU-
guem. ---- ------ --------

Aqui trata-se de tolerancia, não se examinão
do"mas. Portanto não tem lugar semelhante lem
br~nca. Falta agora só responder a outro Sr. depn
tado •que diz que em artigo constitucional se não
dev~m dar direitos politicos aos de outra seita, com
tanta amplitude, que possão vir a ser nomeados de
putados; porque assentando-se neste recinto, póde
acontecer, que, sejão mais os de diversas seitas,
que os da religião catholica, e desta maneira, por
uma lei destruir-se o artigo 16.

O illustre deputado quando nisto reparou, não
vio que a religião cathoEca apostolica romana,
é a unica mantida pela nação; e que ás legisla
turas ordinarias não é permittido fazer reformas,
em materias constitucionaes, sem se verificar, além
de outras circumstancias, o requesito de se acha
rem os representantes da nação munidos de po
deres para isso; ora sendo a nossa religião a ca
tholica apostoEca romllna, a uuica reveHada por
Deus, o que temos nós a temer, como disse o Sr.
Carneiro, contra o que é mantido pelo mesmo Deus?

Como será possível que a nação d~ procuração
com poderes, para tal mudança ? Logo, não podendo
ter lugar os inconvenientes que se apontão, não
posso approvar a emenda que se olfereceu neste
sentido, porque o perigo é só imaginario.

Quanto 1Í emenda do SI'. Henriques de Rezende,
não me posso conformar com eHa, quando estabe
lece que os que apostatarem da relig1ão catholica
apostoliea romana, percão o gozo dos direHos poli
ticos; porqne é preceito posto por lei em opposição
ú garantia da liberdade religiosa.

Eu sou catholico romano e COrilO_ti\! !lSp..?I:O.ser
inabaiãvel na-ttgnll1i__-religiãõ;--m~~_s~~minh~
dl;l,~I'1\çU, pàf~'lr_pa~1\ _<l._olltra c[E)]lÇl1, Cl':lererel
peraer o gozo dos aireilo~ços.LVé ~~!'~_Qque
riaó:' 'D'emáls-erCnãos-êl que es,l.<Lassembléa_csteja
.ilitorisada pªrll_m!-!1!!:_Gr:i!lleS religiosQs, crimes
qué 'não têm nada de políticos, porque são só QXi
mes <J9_ h9.m!3.m pUI:a«olll. J2.~!!S; se o home!iUfér a
Deus .1llJ1 culto qúe~lhe não agrade,..elleopllilirá
cOllj--a "ara dã][is~iç_ã;-Dells~li-ao precisa que os
hõme-ns--dnguein as sllas olfensas; elIe castigará o
qlle apostatar, como bem lhe approuver; nós não
temos autoridades de castigar crimes a que não
sabemos 'proporcionar penas; contentemo-nos
com fazer nossa obrigação no que diz respeito á
nossa religião.

Não vemos nós, senhores, o que pratica a divin
dade? Se eHa so[re tantas maldades nossàs, e nos
tolera, porque não solfreremos que entre nós vivão
e gozem do mesmo que nós gozamos, os que têm
crencas dilferentes? Porque não seguiremos o
exenÍplo de Nosso Senhor Jesus Christo, que no
momento, em que estava senda crucificado, pedia
a seu bemdito pai, o perdão daqueHes que o cruci
ficavão, que perseguião a religião, e que por elIa
mesma o levavão ao supplicio? Se nós tE'mos em
Deus este exemplo, que nos deixou, porque não

segúimos os seus passos, porque sendo nós catho
licos romanos não seguimos em tudo a sua lei?
ElIe não pregou a sua doutrina, a feiTO e fogo ;
propagou-a por meio da pregação dos s~us aJ?osto
los, e com docura plantou a lei evangeIIca. tO ta
chigrapho deciarou que não pôde acompanhar mais
o illustre orador pela rapidez com que falIuu até o
fim do seu discurso.)

O SR. VERGUEmO :-l\1uito 'se tem dito sobre a
materiaeill-diséíissã.Ó,· e sobre o seu bom ou máo
resullado; tem-se apontado utilidades qué se a1
canção e tambem consequencias funestas que póde
ter; tudo iSlO e5tá dito pró e contra; mas eu con
fesso que não me posso inteiramente conformar
porque o acho em parte muito amplo, e em parte
muilo restricto. '

Acho-o muito amplo porque considero que nem
todos estarão nas circull1stancias de gosarem dos
direitos' politicos, e todavia aqui se concede a
todos; e além disto comprehendem-se cousas dilfe
rentes como se formassem um só objecto. Cada
cousa tem o seu lugar proprio; aqui trata-se de
religião, e não de direitos politicos; estes têm o
seu lugar proprio, e para elIe queria que se reser-
vassem...................•...................

Confesso porém que não me posso persuadir que
esta doutrina seja contraria á opinião publica. Tal
vez a muitas pessoas menos illustradas desagrade
a amplitude que se dá ti liberdade religiosa por
presumirem que vai de encontro á religião, e com
isto se assustem; mas eu na verdade não vejo em
que se ataca, com esta liberdade, a religião catho
líca romana I Se nós formassemos um concilio de
bispos, quereríamos certamente que todos cressem
na religião catholica, mas não obrigarimos ninguem
a essa crença, porque não póde admitlir violencia.

Não póde pois ser contraria á opb ião publica
uma tal doutrina, porque o povo do 1l;'azil não é
estnpido; nem ha povo algum nªEtl!'9;,ª-qlleseja
~ªº-_tQ.~!·antecolin~ ()jJ_QJ3J:ªzil, Aqui se disseque
admittidaesfã'âõütrina chegariamos [I ter nos car
gos publicos pessoas que tÍ\'essem apostatado, o
que influiria sinistramente sobre a moral publica;
mas eu digo que não ha tal; e que jlllgo ser mais
.t:!~iJ.1l(tIIJ.imrapo~tlllª~<l~s_mma!,a<l0.s@jit!éapos
tatas mascarados; na verdadé a ter de escolher
antes ter:Ôs'c6hhecidos do que encobertos; e como
ha paizes onde se tem admittido as seitas proles
tantes, neHes s.) podem ver os resultados de tal
medida sem ser preciso que eu faca aqui a enume-
racão deUes. •

Disse tambem o mesmo nobre deputado que nós
só' estamos autorisados para fazer leis constitucio
naes e o que fÔI' urgente, e que isto não entra no
numero destes objectos ; respondo que a doutrina
é constitucional; e que ainda que se quizesse consi
derar como materiade leiregulalllentar, é das mais
urgentes porque se trata de estabelecer com elIa
um dos p.rincipios fundamentaes.da sociedade.-....
Finalmente se temos em vista o augmento_depo
!Q!!tão, como havemos convidar pai:a esse IIm os
estrangeiros, e esperar que elIes queirão adherir ao
pacto da nossa sociedade sem lhe garantirmos esse
beneficio, que tanto desejamos para nós. CO orador
ainda discorreu largamente sobre o objecto; e expoz
as razões da emenda que disse propunha aos tres
artigos, mas não se entendeu o tachigrapho Victo
rino.)
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A emenda que ofrereço é concebida nestús ter- primir a sua vontade; mas o que se nega, e jámais
mos: provará o mustredeputado é. que a assembléa con-

« Substituição aos tres artigos.-A religiãoca- trariaa vontade danação, dispensandotemporaria
tholica apostolica romana é a religião do imperio, mente•. e ainda por todo o tempo do exercicio de
unica mantida por eUe, unica com culto publico; deputado; ao Sr. Brant Pontes, para ser empregado.
é porém livre o 'culto privado de todas as outras em uma commissão, em que são de maior impor
que não forem destruclivas da moral. tancia para'o estado os seus servicos, do que nesta

{( Supprima-se o resto neste lugar.-Vergueiro.. ll assembléa. •
-Foi apoiada em ambas as partes. O que de nós exige a nação, o que é da sua mais

O SR. PRESIDENTE declarou. que estava adiada a bem pronunciada vontade, e das suas unicas vistas,
é que em tudo consultemos sempre o seu maior

discussão por ter dado a hora das indicações. interesse. Tudo quanto, fizermos com este intuito,
O SR. VERGUElRO :....c:Eu requeiro que continue o dentro das raias que nos são essencialmente mar

debate até se ultimar, de outro modo nunca terá cadas pela fórma do governo, que a nação adoptou
fii:n esta discussão. proclamou, e jurou, podemos afroutamente allirmar

Consultada a assembléa decidio-se que não tinha que é a expressão da nação; visto que em nós,
lugar o requerido. . . , como seus representantes, depositou eUa os seus

Seguio-se o parecer da commissão de constitui- destinos, e nos não poderá arguir de malversasão.
ção sobre a nomeação do Sr.•B~tl!Jt.pºnte:Lpara quando procuramos o seu maior bem..
negociador e~m1.õllllres;cújo'·parecer fôra designado Já eS!ª.dtLm.o.nstrado que muito importa ao ser~
nãOrdem-do'âil1pllrnemscutir na hora das indi- viçõnã<::iQ,º-\\l",que,o mj:I$Jrf'~êf>uti.igõQJ5X;:=~!ãnt
cações. PonfêiÇe ninguern,.oQlrelIÍ, aindll da maio.!' con-

O SR. CARNEIRO DE C,\MPOS :-Sr. presidente: flan'ça,sejaeniú'rIJlgad(l' (;la"negóciaçãõ,'qÚlfelle
Não me levanto para produzir novos argumentos IfiêsIIiójá principiºlJ,enlLondl'esJ<oIIlJlOn~allSp~Qios
a favor da requisição do governo, porque eUa assaz õí(aiiXilios. Como {lois se póde dizer que não é da
já está justificada pelo parecer da commissão, e vonfãâê "da nação a dispensa que se propõe, se com
pelas reflexões que eu ofrereci na sessão de hontem. ella promovemos o seu maior interesse? Como se
Ellas me convencem tanto da urgente necessidade affirma que não temos poder para a conceder, quando
de dispensarmos na lei, para"qºªIl.tQ.aIlte§.pQger os nossos poderes não forão, nem expressa, nem
ser enviadoa Londres o Sr~ .Brant Pontes, que não tacitamente, coarctados a este respeito ?Não se,
p1l"SsOconsídérâros'úrgúi,ijg!i..t:õ.f<IÓJJltÍ$t!.'jl deputado altera a represenlação nacional; porque vem o
o Sr. i\lontesuma,. senão ,co!,IIo_!lJ'l1a opposição supplente ter lugar na assembl~a,na ausencia do
pro (em1tula; nesta' bem' fundada persiiilsãij'eu me Sr. Brant Pontes, e este não deixa de ser deputado;
jiílgarÍil"dispensado de faUar mais desta materia, pois se concluida a sua. cOlllmissão, estiver ainda
se não me parecesse conveniente responder ao ar- congregada esta assembléa, neUa entràÍ'~ para ~con
gumento, com que pretende mostrar, que esta au- tinuar como até agora no seu exercicio.
gusta assembléa não tem poder para conceder a Se o illustre membro reflectisse bem que a nação
dispensa de que se trata, e que hontem ficou sem nomeou pessoas qlle supprissem a~ faltas dos depu
resposta, por se declarar o parecer adiado na fór- tados ordinarios, e sem nos marcar positivamente
ma do regimento. quando os poderiamos admittir, nos constituio jui-

E' cousa pasmosa que se negue agora á esta zes das vezes que legitimamente eUes podem ter
assembléa a faculdade de dispensar n'uma lei regu- assento na assembléa, não diria que nós não temos
lamentar, por eUa mesma feita e san.ccionada; poder para dispensar Illesmo temporariamente ao
quando em outras occasiões tem eUa sido tão exal- Sr. 'Brant Pontes. A'.·vista disto não ~camos
tada em preeminencia, autoridade e poder, que ~!!lJ:lºc!,~d,es~lllbay~ç"e!Ug,s_j~)Li!1J!~~depütado,
bem pouco faltava para ser elevada á categoria de para poder ql1 liiito antes partIr. para LongYê5.' ..
olllTlipotente! Em. outras occasiões a assemblé~ é 'CrSR.. SILVÂ"'LISBOA ;"':':": Si:." presldenié: Ainda.
sober~n~, tudo pode; agora o~ seus Jlodere~ sao que reconheça haver alguma dilliculdade no objecto
tão lllmtados, gue bem estendIdos ·nao ~l~egao a em discussão, comtudo voto pelo parecer da com
c?nceder uma .dIspensa tE a que fi~ se; dll'lge ,esta missão. Já estão dadas as razões substanciaes pelo
dIsIJ.ensa? Para se preencherem asprlllClpaes VIstas Sr. ministro de estado; eu submetterei á esta au-'
da. n~ção, quando nos delegou ?S seus po~eres; gusta .. assembléa, .algumas subalternas que me
pOIS. e para, se obter um beneficlO ~e alta Impor- occorrem, Quando assisti á deliberação sobre a lei,
tanclU, um lllteresse bem reconhecIdo, e pura- em que ora se funda o illustre preopinante que
ment~ nacional! _, " votou contra o parecer' não se teve em ';ista..Q~c,ªso

O IUustre deputado nao lImIta o poder da as- extraordinario de um enviado á eôrte es!rano-eira
sembléa nesta materia, porque entenda que eUa não e -aõ"liféu"ós no meueTIfeii'def'''iuiicamé'IHé' sgcon~
possa dispensar n'uma lei, que eUa I?esma sil;nc- siderou a conveniencia de ob~tar a reunião de ser
C~ODOU, e_ que não constituind.o um art!&,o constltl!-- viços simultaneos nos empregos dentro do imperio.
clO!lal, nuo tem o seUo da lmmutabl~lda~e, p~IS Portanto a lei está em seu vigor;.e sep~d..llvida
sena absurdo peIl.sar, que o poder legIslatIvo nao não se devia admittir ao Sr. Brant Pontes a servil'
tem faculdade para der:o~ar oU; abrogar as.leis r~- n(j]!!:ªzil doús en,pregos. Mas; qüaiiâo' iililÍse
gulamentares" ou admIlllstractlvas, e multo !DaIS deva interópl'etl'ar com generalidade, até para ex
Pilra nell,!-s dIseensar, }odas as v:ezes que o lUte- cluir semços de deputados em missão diplolllatica,
resse publIco aSSIm o eXIJa; ~Ue VaI proe~ll'ar forças parece ter lugàr a dispensa pela suprema ntilidade
para o seu argumento nas VIstas da naçao, quando, deste congresso, segundo a regra ger.al de direito,
elegeu o seu representante. pois não faz acto de arbitrariedade, mas de utilidade
.Ninguem certamente" dirá que esta assembléa publica.

póde ir contra o voto danação; poisse a repre-Seja-llle licito dizer com os jurisconsullos prati- I
senta, nada mais deve fazer do que fielmente ex- cos: pejamo-nos de (alla'/' sem texto. Tendo este
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congresso determinado, que provisoriamente se O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Aqui se tem dito
guardem as leis da monarchia, acho na ordenação que o nobre deputado I!Q!~~do pelo governo para
do reino liv. 4°, tiL 44 a seguinte decisão no § 8, nosso ag'êiHe em Inglaterra era o que estava~,!-is

que parece ter alguma applicaçãoao presente. caso n~mstaI!çiªs de desempenhar 11 commissão,
- « E posto que antes do tempo da companhIa ter porque era da confianca do Imperador e tambem da
(( acabado nenhum dos companheirosse possa affastar !!~çJ!Q, e porque[fíi]1ít'elj1:IijgUrr~r,rª _!lPIªR9Jl!4()1ã
(( della, todavia em certos tasos o poderá fazer. .•• ufia_tlJ,lgQ..QL/!,ção. com bOI1!sxitci; eu Ílã-óâúvido dos.
(( assim como -se o que se affasta da companhia seus ~leI\!().s, não duvIdo' que seja muito capaz de
« allegar, -que é enviado por nós, ou pela repu- desempenhar o queseIhe incumhir; mas resta saber..
(( blica á algum negocio. »-As circumstancias do se nÓsp'od~!!l.Qê~4!~J.l_~~I:Q~ili>_ ..~~~rgici()A(Ld,.e.Pu
tempo reclamão, que, quantoantes-,"sFétiviéalgum tàdo para se encarregar aeuma commissão do go
:rreg-o..éjadol::JCLOIídrés; 'á;jilig!'mçü\r~(L!'iJÇºuhéci- verno, em que já estava quando foi nomeado para
nient~lliL:ª9.ASa ingepenelegcia pelas maiores po- deputado. Direi mais, vá ser diplomatico, mas seja
tellCias Juari.timasda Europ·a. E não hacousa mais em ultimo caso, quando já não haja outro recurso,
fUrídadâe.llliazaó . dó-- que o recill.lir a ~~olhiLllm de que lançar mão. OgoveI}!-º-_ aiº()-ª".!lªº-!!!Q-ª~r~u I
dJll.lutQdos desta assembléa, que, aleillOeter por si que as vantagenª_mHLf:1§P,llmJirar, send()_o.!1.egoc!O J
11 confíança uinloss'ó'liú-perador, não menos 11 tem incumbIdo ao~.!:,J~nm.Lfontes, nenhum Qutro Cl-...I
dos representantes do povo, e reune as espcciaes dadàó·-aspódeconseguir.······
Tantagens de .lei' já começado a entabolar negocia- Ar>éôillmissão 'ãSsfill parece.entendeI-o; mas eu
ções com o governobritarinico, á bem do Imperio creio que para isto contribuio aidéa de s!L~.il.v(3

do Brazil, e com feliz exilo notorio, accrescendo o !illl!!!}~fªz.&.Lª':v:9~~~~!~:MJmpt:lJ'ador; e eu mesJPo
ter estado antr.s da cOlIimissão do nosso governo nao vou contra ISSO se nos o podemos fazer; porem
naqueIla cõrte, e emconsequencia adquirido os eu creiq que não, e que um ªt:l]I!ta.cl<i!19J1lelldg pela
conhecimentos publicqs e particulares que' a sua naç~ífp~Íllíiima autofiâáde'tem poder de o remover
alta patente, e o credito da ··sua casa naturalmente pa'fa QlltrOe.I1l2i~êg();·--"···_"·,_·,·,_···,--"-

dão em todas as nacões cultas. O·árgtirrie·rtto-quejá ouvi de que a assembléa póde
Co!!§La.d.ol'_p.eriodicosingl!;?;es, que aqnelle go· neste caso proceder como procedeu a respeito dos

veruo env~fu'a pess.9.i!ê...Q~,§!!.ª.çºnfld,encJ'Lª)I~egrao ministros d' estado, que tambem forão escolhidos
lmp,t:lxio.]QJUexico exaf!ÍiI!!ll~o_~jo_d,}:lpªjz, para d' entre os representantes da nação, não tem para
se poder resolver ao reéonheclmento da nova ordem lllim pezo algum; ellesnão deixárão de ser depu
]lolitica nelle proclamada. Esta predisposição ve;" tados e de exercer como taes as suas funccões na
rosimilmente f3.cilitaráfavoravel complemento da assembléá, e oSr. Brant Pontes se fôr para"a com-
negociação principiada pelo nosso deputado. missão deixa de facto de ser deputado.
. Temos exemplos namrsmB. Inglaterra, enviando portanto o unico motivo que a meu ver pôde

ao lord Caslle.i§!V:\lU'1.1l]gnLY.t:lWggtQD,ll]LcQn- justificar-nos deéonsentirno que o governo pl'O
g~~~Q.§...º9Ç,QIÜil)eJ)t~,sendo aliás aquelle ministro põe, é a precisão absoluta, á falta de outro Te
Be-estado, tamhemaeputadQda casa doscommuns, curso; mas, como já disse, isto não está demons~

e aqueIle geooiil~ menib'roda-câ"márã'--áità'dõ'par- trado, e àntesIÍ1e parece q\le não faltará quem vá,
lamento. muito mais podendo o nobre deputado fazerorela-

Tambem a. França, quando foi ameaçada pela torio do que passou em Inglaterra, para servil' de
confederação de Pilnitz, queprojectou a destruição instrucçflo a algum outro que se reconheça- hab,n.
da nova ordem desse paiz, o corpo legislativo Tambem ouço fallar na pressa com'quedeve partIr,
mandou a seu dep'!I..t_ad(L§.E)yé~,.,Ll).egºçi1lçM ..gom porém seas circ[!mstancias são urgentesm-uito mal
El:~()L~,ll pnlSsia; sendo naquelle' tempo celebre tem feito o governo em deixar as cousas ao aperto
a anedocla de que o rei perguntando-lhe com ironia da sahidà no primeiro pàquete ~ .....•... ; .

. \ -se ossoldadosfrancezes erão bem disciplinados,- ..........•.......•........... Portanto n-ª.QY.lljoI aquelle deputado respondêra -nossos inimigos o motivlLP'ª!:'!.gll~Lsa.ia,do,nosso,.seiº.QIloJ.>l·e,.~IlPu~.
, dirão. (aãO] o diploma que lhe deu 11 nação nin'guem o

Ainda que estou persuadido, de que Q......go:\!cruo pôi:leillYalidar; e para que se saiba a confiançaque
i.nglez, .bemcalculan.da...Q.s sens interesses, sente as os povos tinhãonelle bastará olhar para o numero
V~?t.él_g(311s.~()o r~ç9.~hE:!.ÇEli::D!ia.e.p~Il:lI§E.fuLdo lin- de votos da sua eleição. Sou pois de opinião· que·

r perla do BraZlI, e Ja no seu parlamento c'minis'- Ilão passe o parecer.. .
têrió:~ºJ§ªhãQJeito deelara-cões-,fillJgaveis;chzéiído O SR. ACClOLLI :-Quando se tratou nesta asselÍl
olOrd Liverp09fnorelãfó1'iõ"sõb-rcÔ'esfãact-do bléa da nomeacão de deputados para ministros
éÔll1merciº-<lõjíillZ:jl~j:~r1Íçõ~§_:çoÍ):l:J:lqJ:tJlgãFe d'estado, assen(ou-se que podia conceder-se isto
~fã:iiÇq~~",Õl;Ç~l;tclcº:5.e3.qllll.tLO.-wjIh.Q!l~.13ªfiJ:níioi; porque·apenas .faltarião um ou outro dia· em razão

,a exporlação, trgLqtl.m:t.2s.erã.Q. Pª.rtLºªtejmpeFío, dos. seus empregos, e que sempre desempenhavão

(
seílllolte-esperar d'aqui emdíánle rápidopi'og~essõ, assuas funcções de representantes danação; alle
enlretanto que Portugal se acha estacionario; e di- gou-se lambem falta de pessoas capazes de satisfnzer
ze!Ldo i\U:~C_1!.Il,º.ÜU:S:, que havia ju~~q,u.Elii'Jt~.Q}iti:.a as obrigações. d'aquellesempregos.. .
aLÇ.QrtEl5.,dll..!;!sboa.n1l,.ll:X!J!:J,lÇMQ.Q"sJrat'!.dos, entl'e- Appareceu logo depoisa prllcisão de ulUdeputudOj
tanto que expel'imenta,oa constante e liberal obser- p~.r::a intendente da po.. licia., a.. gora... a.I.l.eg~-seé.st'a'pre.-.
~cia delles no .governo do]'!.r.1l.iil; não·convÓm Clsao para Inglaterra e logo apparecera outra para
perâef'IlloméiiTõ"u1f'Có1lcífíãr" á nosso favo l' um go- se mandar por" exemplo, á Allemanha; ou paraolltros ,
verno, que é o unicó, que, com previdencia politica, empregos, eeleste.modo creio quese acabaisto antes!
declarou não ser parte na §f411;.ta..JJ.Jliança, e que to- de tempo. Eú não creio que não tenhamos homens
davia tem a maior influencia nolIfealro politico. P~~rª-~t_ª~sJ.\lgllJiÇnlaSS(rãsi;iiri-e;'·pêi'gülito-cbmo
Emfim permitta-se-me lembrar aqui a maxima co havemos de fonnarduas camarascoin que natural
estado de El-rei de Portugal D. João V. -Gtlerra mente havemos ficar? Eu porém não tenho tal re
com todo o mundo, paz com a Inglaterra. ceio j procurem-se os homens babeis e eIlesappare-
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ceráõ; e -por isso não estou pelo parecer porque não
vejo absoluta necessidade. _

Pergunto' eu, se o Sr. Brant PoptllsadoecessJ3 ou
morresse, __não .813-concltiifiaà.l1egQciacão? Creio
que-sêmpre havia -de·h outro ~esempenha}-a, e s~
a não fizesse com tanta brevIdade por nao ter la
estado, com mais vagar conseguiria o fim a que se
propunha; alguma demora mais não empecia ao
bom exilo da negociacão, que sempre se ha de ul
timar se a Inglatera está disposta a isso. Não vejo
pois essa indispensavel precisão' de que ouço faUar,
e por isso voto contra o parecer.

.0 SR. l\IoNTES{)~A :-Se me propusera a julgar do
exitõ·dã-éõmriifssão pelos talentos do illustre depu
tado, de certo fIlie na bala~ça daminha razão não
duvidaria sustentar que sena p]:llcis_º-qll~fo\>~e.con

cluil-a o J11J~§mºjUllstrll_dep!1tªª-Q..qqll,a .. prj"ª()jpjou,;
direi ate qúe bom seria que elle podesse ir, isto e,
que podesse ser.J!Ls~ns.a.lio.dt!dep!1ta,do;,mas. as.ta
é a meu ver llgrandeq.i.f!i.!llllda,de,eque amda .nao
viae%trtifda. O illustre deputado que combateu a
niiiillaopinião parece-me que não desfez os meus
dous principaes argumentos, pois as suas razões são
d'aquellas que nada provão. _ _.

Disse o nobre deputado que tendo esta dIspensa
por fim o bem da naçã?, é exprimir a. sua vontade
o concedel-a porque nos estamos agIU para o pro-o
mover por todos os modos que estao ao nosso al
cance; mas este argumento é dos que nada provão
por provarem demasiado. Que ~ a,s~embléa se
suppõe explicar a vontade da naçao e mnegavel ;
mas a assembléa é uma corporação de homens su
jeitos a erros, logo póde det~rm~nar um erro de que
se sigão grandes males, e nao e esta certamente a
vontade da nação.

Deixemo-nos, Sr. presidimt-e, do argumento~
vagos' com elles não se acha a verdade. Qual fOI
o fim 'da nossa reunião? Fazer a constituição e as
reformas urgentes e indispensaveis..E .por ve~tura
indo eu encarregado de uma commIssao, ~ereI de
putado? Não. Logo não desempenho aqmllo para
que fui escolhido.

Ora, se nenhum de nós póde sahir nenhumdll nós
póde votar para que outro saia.·--·· _-

1)iZ'.::se para mõdificar a proposta do governo que
vai o Sr. Brant Pontes por alguns mezes; mas se o
neD'ocio se não concluir nesse prazo hatie estar um
an~o ou dons, e ficamos privados das luzes deUe.

\'Se a assenibléa assim o decretar digo que não é
;'mais meu cóllega,; eu o abraçarei para nunca mais
lb ver assentado neste recinto..

O nobre deputado conveio em que a assembléa
não póde contrariar os votos da:nação, logo é evi
dente que nãopóde desviar os seus representantes
do exercicio para que os mandou. O eX9~plo. do
caso de doenca não tem lugar- porque esta mteIra
mente fóra da regra; em um caso diz o depu
tado estou doente, e por isso impossibilitado de
comparecer, e no out~·o diz estou pr.ompto..

A assembléa sanccIOnando a deliberaçao do go
verno é quem arreda' d'aqui o illust~e d0I!utado, e
não é elle que não comparece p?~I~pedldo;p~r
tanto a natureza dos dous casos e mtelramente dlf
ferente, e por isso não póde argumentar-se de um
para o outro. -O nobre deputado bem conheceu a

, forca do meu argumento, e por isso não o encarourde frente, ladeou e veio al.legando que se acaso se
) não mandava I!-- pessoa in.dI.cadl!- pelo governo p.er:
( dia-se o negocIO com preJUlzo msanavel da naçao,

mas a isto já está respondido que a hypothese só se
poderia verificar mostrando-se aimpossibilidade.de
achar.qu.e11.1 .. fi:lllS?e ~s.vêzêsdolelll])rªdº. pe.lo go-
verno, e que essa carencia absoluta de oilU'ô indi
viduo capaz não está provada.

Ponderemos mais, Sr. presidente, quegjUu,stre
deputado o $r. Brant Pon tes quaj1do f()Ln()meado
pãtã)sJªa,§s~mºléa"esíªvaeillI~gfãtéi-rá; e. dellll se
lemDr~r.M,pf!JQs.s.lllJ..s._relllvaiH!lijéi:}lç()s;-·é-por-seI
assentár que trabalharia com to.d.a.s a.. s_.. sua.s .•.forcas jpara a felicidade da nação. Tç,,~:~º. elllyista, no
mear deplltadosporto~ªs as classes, e õ: nODrede
putãiló-.fof -lepb.I.:ª~º.~N~i~J,~Ql?Jl;~ç..}lJ.mtllr.a que
p~r~~!1Ç!a, pelo<,mJllto_!I!!ÇJ.!.I:!.~~ IralliIJ~_a,!lº JIQ.. ar
ranjo destEls negoçi.o!LJ!ll.llrovillCiâ; a e~!as razões
euãlíerüli;'"como'ólitrosmúitós,quaiiêIó iíêJEJZ a
nomeação para ó acedo da eleição ;epo"rtánto não
se Efstá"llÕ"caso âe "dizer que' o mesmo qu:e eIle póde .
fazer, póde tambem fazel-o o supplente, porque as
circumstancias são dilferentes.

Argumenta-se tambem com os conhecimentos
ét<!q!!irit:lQê .e111 Inglate~~a., e .a ,ipg,1i1IT.cçifõ" (füe· já
temcolll diff(l].'entespersonag(lns; mas assim cofuo
ónonie·deputàaõ; que ÍÍão tinha esses conhecimentos
quando lá chegou á primeira vez, os adquiri0,
tambem outro que vá agora os póde igualmente al
cançar ; o caso está em se escolher umhomem habil
quede certo se ha de achar se oprocur!1rem.
(Apoiado.)

Eu faco muito caso da,s luzes e. talentos do
Sr.,.PQI1(ês;rríàsâféilfàr a verdade Il~ó.JiéQiiêIder9."po
g!'ªº-.9-.EJ PQQElx.h9wprElªr.cQlIl El§.SEl.S gra1JslEJ!3. negocia
doresdiplómatícos; ha de hávér muito quem vá fazer
oilléslliõ:-"(frji5iàdO.) Além alstoêsSéliiIti:o.cliú~ç~º:qlle
já~lát~!!!,e com lIue se a!,g:gQ:H~I.ItéÍ,si\b.(l:sll"ql1e. Rm
br~i1elrº Ih'ª·QElll,e q!!ll.cQoPllI:Qll PAf./Ü1!do .
"(O··órador foi interrompido pelo Sr. BralltPontes
que disseque elie estava avgpç.a~o!ª-l~flªt:les, aque
pedia a Péllavra PélJélQdlls1l1fmtir.)Áô menos, 'con
tinúoÍ1 o orador, assim o tenlíóouvido dizer; a voz
geE.al é q!!.e _~~-ªy.e.po.l~to"de".~tl.o.:n.?!>.retle.{lu~c:íã()a
fãcIlíi:fã(le das mtroêluccoes ; e como elle econhe
cj(Iõ"poi: seiís -s.erYiçõs,··prestadosaó-Bfiízir-ê-repu
tádó· beneméritô; isto"fói'gerâliúente acreâita:âo;
illâ-S-óque-etCnão po·ssu-deixãt Jle ver- é qiíé ei;se \
brazileiro seja sufficiente para se encarregar da nee- .
gociação.· .

Ej§'~.él.9:.1&.p ~i.s. ~1l1. coll1~ç?pa.ç!.d_ad.e,~~st.a,llt~, e se. o
governo procurar bem amdaachara outros; sem
haver necessidade de revogarmos lima lei ha tão
pouco tempo promulgada, fazendo sahir do seio da
a~sembl~a.um dos seus deputados; que está em ser- (

-VIÇO maIs Importante do que esse de que o governo J
o pretende encarregar. O mesmo nobre deputado I
assim o reconheceu, porque o largouO para vir )
tomar assento neste augusto congresso.

Ponderemos, Sr. presidente, bem este negocio;
se nós derrposoccasião a que se tire um deputado
para este servico, amanhã se pedirá segundo para
outro, e em brêve, com o pretexto de não haver
gente' para os empregos, dissolve-se a assembléa.
Em uma palavra ou olhe para o fim da nossa nom'3a
cão, ou para o bem da minha próvincia, ou para a
dignidade do Imperio, não po~so convir em que saia
d'aqui o nobre deputado. Sena o mesllloquo cortar
um braço para salvar um dedo. -'~

DeêIârôii=se acHada a' di~cussão por" ter dado a
hora.

52
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O SR. PRESIDENTEdeupara a ordem do dia o pro
jecto, de constituição; e na hora propria a contiIl;ua
ção do debate do parecer que se acabava de adIar.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e um quarto da
tarde.-José Antonio da Silva Maia, secretario.

« Se alguma a.trôcidadeparece merecer provi·
dencia, é sem duvida aque1la,- pela qualse chega a
violar a seguranca do cidadão, dentro de sua
mesma.. casa : a impunidade de tal delicto é sem du
vida de pessimas, consequencias; que para se evi
tarem, vem o supplicante muirespeitosamente pedir
a esta soberana assembléa aquellas providencias,

Sessão em 6 de Novembro de 1823 que exige a seguranca publica, e individualdosci·
dadã?s brazil~fªcadr:sõ::]lQi'[@:',-gâoféCO.

PRESIDENCIA DO SR. MACIEL DA COSTA n~razileItos. RiO de JaneIro, 6 de No-
Reunidos os Srs.deputados pelas 10 horas da vemlJrõO.el"823:=Dav1:d Pamplona GiJrte Real ».

manhã' fez-se a chamada, e acharão-se presentes O SR. ANDRADAl\iACHADO: - Esta materiadeve
71 faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, ser ãeCldIdacom urgeIfcia. E' na verdade original
Pi~heirod'Oliveira, Ribeiro de Rezende, Andrada e que o ser brazileiro, e ter sentimentos,brazileiros,
Silva. Costa Aguiar, Ferreira Nobre, Pedreira sirvão de motivo para ser este homem atacado por
Coutó, Costa Barros, Brant ~on~es, e Ho1landaCíl;- aque1les que estão ao seniço do Brazil. Eis aqui
valr.anti; e seni e1la os Srs. lhbeIro Campos, l\lurnz uma. prova de que a nação está, dividida em dous
Tavares, e Nogueira da Gama. partIdos, cumpre que estejamos alerta.

O SR. PRESIDENTE deClarou aberta a sessão, e O SR.• CARNEIRO im CA.i\IPo,s : - O que eu vejo
lida a acta da antecedente foi approvada. nisto são consequencias dos excessos~,g.ade

O SR. l\iAlUANNo D'ALBUQUERQUE: - Eu mando á de im@'~a, porque }!1.º,jgJ..JlJLi~IJLªºU.§l!.g.O dálIa.
mesa um, requerimento de ~i<!r."WH)lonaCôrte Entendo pois q~dévemos tl'ª!ll.L,sem:aeníora
Real, e requeiro que seja lido. ---~', ~j~~2.:...Q~1~!J2J~I~~eE..sa.)ilJ':er<!é!-de,que ~:~!pa
-Õ SR. SECRETARIO CAUlON leu o requerimento as !Il'l.t~l'las mJ~!sJJxge!1t!J;UI.Il,eteIllos entre maos.

E'lla veraãâevergonlIoso que na óééasiã'ó, rem que
concebido nos termos seguintes: cuidamos da formação do nosso pacto social, appa,-

« Soberana assembléa: - Como mais profundoreção tão frequentemente escriptos, que" não são
respe~to chega, ~nte . esta a.ugu~ta asse!D~léa ger!J.l maiSCLl!..e)ibe1los ínfamatoriosí"em:que aotiridãõ as
constItuinte e legIslatlva o Cldadao brazIleIroDavId dãSCQmposfuras'iLás'iridignidades, sem que appa-
PampI21~,~_Q)rte~!!:e~,a exiginlplellnal;idaveI pro- reçanma só produccão de que se possa tirar·algum
videncIa, que so pode encontrarno abl'lgo da Jus-proveito,pois tudo êm taes obras se encaminha Só
tica. Em a noite de 5do cOl'rente!l~.(l:?~deNovembro mente. a excitar desordens, e rivalidades funestas
'dé.J8~3, pelas seLe líõrâs'emeiida n9iIiÇácliando- entre os cidadãos. Tratemos portanto deste pro
se o snpplicante deniI'JLg...ll..s,ll.tl:ob()!~c?- en: o l,}Jgo jecto de lei, ,pois nada me parece mais necessario

'~in16~:ÓVJJt~C~~~;,f~ 1~.~;.r~:~~~~~oe00s~~= Mes~~eI~~i~~'Ili~()õ%~~~1&~Thd:~~~t~~J~~%e~nfrs::
pitão ?:_~fêJ:lno ~l,~e*tgI1VIQJ.'~H'ª-Jff<!!re,a!!l.ll.º~ do sultado de tão escandalosos abúsos.' ,
cQ!P.9_dj), )l.r{iJIharIa, ,111oJ;!tll.Qa, ao tempp em que o Depois destas refleXões, foi remettido o requeri,.
supplicante estava a con:v:ersau:_Q!p~~pj;leJ\'Iª-ºp.s, e mento, á conrmis~ão de justiça para dar o seu pa-

i logo que este se retirou, se~(~J!igi.() ag ~nppli.cante o recer com urgencIa.
: dito major Lapa, desGªl'regaIlçlp;II;uLulIla gI'll.ude O SR: ANDRADA MACHADO :-Tenho para mimdar

bÕrdoada, eãizendo- você, você não é obrazileiro á. mesa uma representação de José Carválho da
'fesolutô? -'- Mal pôde o supplicil.1íte:évitar õ golpe, Silva,!Iueversa sobre differentes Qbjectos perten-
cqtie' o apanhou desapercebIdo, ,-retirando-se para centes a provinciade S. Paulo. '
'dentro, por 11essa occasi~o estar na pO!'ta, ~ dizendo
não ser elIe, mas aSSlill mesmo fOl,entao perse- O SR. SECRETARIO,l\iAujoi encarregado de a exa-

'gliido pelo dito major Lapa; e o capitão i\lor13ira, minar para se lhe dar o devido destino. ,"
que entrarão na botica, com palavras ameaçadoras, O SR. NOGUEIRA DAGAMAenlron a este tempo
e o mesmo major Lapa descarregou segunda bor- na salIa., '
doada, que o supplicante recebeu no ante-braço Passon-se á ordem' do dia; cujo lo objecto era a
esquerdo, mas como com amargura lhe estranhasse discussão dos arts. 14, 15 e 16 doprojecto de con
o atlentado de procurarem massacrar umcidadão· stitu~ção, que tinhão ficado adiados comas res
pacifico e innocente ~entrode ~ua m~sIllácasa, elles pectlvas emendas na sessão antecedente.
pe.rgunta.ndo se o naoconh~Cla, fOi o, m(lsmo ~I:!P- O SR. CARNEIRO: "':-Peço a palavra sómentepara
phcant.e lllsU~I~do com ?S mars aff~ontososeonVICIOS offerecer uma emenda, que me parece tirar todas
pelo dltu.'CapItao M?relTa, que ate chegou a q.uerer as duvidas, e conciliar todas as opiniões. Eu a con
contra elIe desembamhar um estoque, que traZIa em cebi nos termos seguintes, guiando-me pelos prin-
uma bengala. ,cipios que hontem expnz nesta assembléa: '.

« Como porém aquelIe~ assassinos ~n~.<!_E~eo,. « EMENDA
n~cessem não. ser:. o s~Ipphca1!~_()-,!..uto~ dªs cartas" '. _ ' .
~pap.6lS-publiCQS,_j&nUI,PPJ!re_cl,ºQe.o!IJ"as- « Suppnmao-se osarls. 14; 15 e 16, e em, seu
§!g!iatura de, bl'az,ileil'o J~~11!'1o, se re1k:lI.ltQ (l~,. lugar se pon?ã~ ~s seguintes: '
zend~-:-§f[1J.ª,VIãcGillgª!!.ªªQ; devendo o supplI- «( A.constItIllç~o dec1araquereconhece a religião
cante a sua vida sómente a tal reconheclillenfo. Pre- catholica apostolica romana como a unicaverda
senciãrãêit3steãconreciiíiêntô-muitaspessoas,eo deira, e portanto a religiãodoeslado, e a unicà
supplicante desgraçadamente tem em si ,duas..E!.a"pdes p'or elIe manteú~a; e á que,é permittido o cuItopar
QQ.ntusõ~§, um~_.ante-bEaç9J~~qll,er~~..outra tIcular,ep~blico nos t~mplos e fóra. de1les por
sofire a orelhadirerta, éaesla ultima que sem du- toda a extensa.o do Impeno. "
~viãa--forâlrrgIi:lá"~â'iirar-lhe a vida, apenas só o (( Quanto ás outras religiões eseitasqúe por via
acaso a conservou ao supplícante. de colonos, ou quaesquer'ontros estrangeirosqúe
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as professem, e seus descendentes, tenhão já, .ou
possão vir a ter existencia no lmperio, elIas serão
todas toleradas, e seus sectarios gozaráõ do livre
exercicio do seu culto, quer nas casas de sua habi
tação, quer dentro do recinto dos seus respectivos
templos e capellas, construidas sem campanarios,
e na fórma uzada nos paizes civilisados, nem serão
jámais incommodados, ou privadós do 'uso deste
direito, comtanto que respeitem a móral publica
e o estabelecimento religioso do paiz, e que a .titulo
de religião e proselitismo não turbem de modo
algum a segurança, paz, e tranquilidade do Im
perio, e os direitos que a constituição garante á
seus habitantes.- Francisco Cénei1'o».- Foi
apoiada.

(:Fallarão os Srs. Teixeira Vasconcellos, Bispo
Capellão-l\Iór, Ribeiro d'Andrada, e Almeida eAI
buquerque, mas se não entendeu o tachigrapho
Silva). .

Julgando-se a materia discutida, declarou o
Sr. presidente que para maior facilidade, vista a
complícacão das emendas, poria a votos a doutrina
dos artigos tal qual estava redigida, e depois as
emendas offerecidas, começando pela mais ampla.

O SR. K-I-RlA LOBATO requereu a votação nominal,
mas depois d'algumas reflexões, sondo proposta foi
regeitada.

Propoz então o Sr. presidento'á votação ala parte
do artigo 14 até as palavras communh6es ch1'istãs,
mas o Sr. Silva Lisboa ponderou que esta parte do
artigo ainda devia ser subdividida, e por isso se
consultou a assembléa sobre a mesma subdivisão,
que foi regeitada.

Tornoll o Sr. presidente a propôr, na fórma in
dicada, ala parte do art. 14.- Não foi approvada.

Passou á 2a parte do mesmo artigo, mas susci
citou-se um vivo debate sobre a ordem das pro
postas para a votação, querendo uns quo se
propozessem primeiro as emendas relativas á la
parte do artigo, ~ outros que se propnsesse á 2"
parle do mesmo artIgo.

Consultou o Sr. presidente a assembléa se
devia offerecer á votação a 2' parte do artigo, e re
solveu-se que não, por ser deslocada a pro,posição.
Igual successo teve o art. 15 em sua totahdade. O
art. 16 tambem não passou.

(*) Na escolha das e~endas :rariarão muito as opi
niões sobre quaes erao maIS amplas. Os Srs.
Bispo Capellão-Mór, Ornellas, e Lopes Gama pedi
rão faculdade.para retirar as suas, afim de facilitar

\ mais a votacão, accrescentando que se louvavão na
j do Sr. Francisco Carneiro: concedeu-se-Ihes: Le
irão-se as dos Srs. Andrada l\iachado, Verguelro, e
Francisco Carneiro; e consultada a assembléa sobre
qual das :emendas dos dous primeiros Srs. deputados
dava a preferencia por sua amplidão, obteve a do
Sr. Andrada Machado a maioria dos votos, e en
trando novamente em concurrencia com a do
Sr. Francisco Carneiro, teve o mesmo successo.

Propoz então o Sr. Presidente a 1a parte da
emenda do Sr. Andrada l\Iachado ao art.. 14 até
ás palavras destinado para esse fim : Foi aprovada
por b7 votos. E porque devesse preferir, na vo
tacão da'2ã parte do artigo, a do Sr. Vergueiro, por
ser suppressiva, foi offerecida á votação e appro-
vada por 38 votos. .

. A la parte. çla emenda ao art. 15 até as palavras
cul!o . domesti~o . foi.approvada .porüníagraÍl~a
mal,orIa, suppnmmdo-se a2a parte deste artigo por
se Julgar ~eslocada, como já se tinha praticado com
a do art. 14, reservando-se portanto o tratar desta
materia em lugar apropriado. .

A emenda ao art. 16 passou com.grande maioria.
O a~ditam~nto do Sr. Rocha Franco ao art. 14,

posto a votaçao em lugar competente, foi regeitado.
O do Sr. Vergueiro tambem não passou.
O Sr. Renriques' de Rezende '. aoart.16 foi re

servado para se tratar conjunctamente com.as emen
das do Sr. Andrada Machado, por conterem materia
identica:' . . . ..' ....

Passou-se ao parecer da colllmii;sãode consti
tuição ~obre a dispen~a nalei para ser empregado
na quahdade de negocIador em Londres o. Sr. Brant
Pontes, adiado na sessão antecedente. .:

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Eu não continua
ria, Sr. presidente, a fallar desta '. indicacão, senão
visse, contra oqueerade esperar,o illustre dep\l
lado, . que tão granq~ oppo~ição lhe tem formadó,
repetIr argumentos Ja debatIdos, e produzir.outrps
novos. Não quer o illustre .deputado, que esta au
gusta assembléa tenha poder para dispensar á qual
quer membro della das funcções de depulado~ por
que sendo este D:0meado pela nação, só esta o póde
.remover do destmo que lhe havia dado. .

Porém, Sr~presidente, não' demonstrei eu já ql,le
este argum~nto, aliás de muita força para se neg~r
este poder a qualquer outra autoridade, era incoll
cludente para esta assembléa, que sendo. a.represell
tante da mesma nação, é oseu orgão, e exprime a
sua vontade? . . .

Se o illustre mem~ro não desconhec_eeste augu~to
caracter da assemblea, tambem lhe nao deve negar
um poder que lhe é inherente,e que necessariamente
se acha ~omprehendido na dplegaçãoampla, que
lhe conferlO.a nacão.· .'

Para ser concJudente o argumento, devera o illll.s
tre deputado mostrar, quo lladelegação.geral se D,~O
comprehende e?te poder, ouporque>anaçãoexprol'
samente •o havIa:reservado, ou porque .seria .elIe
opposto a natureza. do map.dato,;e delegação que
recebeu a assemblea. Ora, IStO ate ago!-,a.se não tem
demonstrado, nem jámais se ..poderá .demol1strar;
pois segundo ?sprincipios fundamep,taes dogove):'':
no representatIvo, em que a nação, depois .de eleger
os s~usrepreseil~antes,de sLdemitte, ilo,da a inge
renCIa nos negoclOspublicos,nãosepóde concluir,
que por haver reservado para si a nomeacão dos de
putados, fiquem estes semfac.uldade parã dispensa
rem a alguns delles com causa: hIsta do.exercicio
confer~do pela elei.ção, quando aliás 'llu.maioria ~o

ajuntamento de todos depositou a mesma nação,-a
sua suprema vontade. '. '. '"

Nestes termos, como insiste o illustre deputado,
que esta assembléanão póde dispensar. ao Sr. Brant
Pontes do exercicio. em quase acha" só ;Clom o fun-
damentode lhe ter sido dado pela nação? .
:·Não está porventura a nação representada neste

augusto congresso? .E tantonellese acha repre
sentada a nação, que é 'por virtude desta repre
sentação que estemesmocorigresso examina:as
actasdas eleições dos s~us, deputados; e só depois

(*) Como não é para mim assaz clara a narrativa' desta votação, transcrevi as proprias p\l:lavras em que
está concebida na acta.



208 SESSÃ.O ElVI6 DE NOVEMBRO DE 1823

:da sua approvação, é que .estas eleiçõesp~ovinciaes
'recebem o caracter de naClOnaes, e que nos, de me
TOS deputados das proVíncias que nos elegerão, so
mos elevados ao eminente gráo de deputados da
nação.

. E' tambem em virtude desta representação que
este mesmo congresso, como juiz das Causas que
,lhe offerecem os nomeados para serem dispensados,
ou os dispensa temporariamente, ou os exime per
petuamellte do exercicio de deputado, chamando
Jlara fazer aS suas vezes os supplentes para este fim
nomeados pela nação.. .

. . Esta augusta assembléa, attendendo ao grave 1ll
commodophysico ou moral, que lhe apresenta qual
quer deputado,p6de dispensal-o do seuexercicio
absolutamente, e não p6de dispensar para que elle
seja empregado em uma commissã:o, d'onde espera
mos grandes vantagens. para a nação I

E' mais ponderosa a causa particular, do' que a
causa publica?

Portanto é bem vizivel que o illustre deputado
insiste em um argumento contrario .á natureza da
augusta delegação, que recebeu esta assembléa, e
do governo representativo, que temos abraçado.
O illustre membro notou na minha resposta o defei
to de provar demasiadamente, applicando-lhe a re

.gra da dialecUca que diZ-qlWd nimis probat, nihil
. probat-ponderou e lamentou os grandes males, a

que ficaria exposta a nacão,se com effeito se veri
1icasse essa sua total de'sistencia de ingerir-se nos
·negocios publicos para 'os entregar á uma assem
-bléa, que sendo co~posta de homens, p6de errar, e
'póde mesmo prevaIlcar.

Esta desistencia, que, rigorosamente fallando, se
não póde dizer da nação] porque s6mente se verifica
na parte governada, pOIS a outra parte empregada
no governo continúa a tratar dos interesses com
muns, é uma divisão de trabalho bem entendida,
que tendo sido em todo o tempo indispensavel nos
vastos imperios, é hoje tambem de absoluta neces
sidade mesmo nos pequenos estados, em consequen
cia do alto gráo de civilisação, a que a maior parte
dos povos tem chegado, que reduz á meras especu
lacões e sonhos phylosophicos ~odas essas idéas de
mocraticas de tratar o povo por si mesmo de' todos
os negocios publicos.

OS !lOVOS usos e costumes, que tem trazido aci:
vilisação, o augmento de necessidades, o grandetra
balho para as satisfazer, apézar da perfeição da in
dustria, finalmente o amor do repouso e dos praze
res, tudo isto liga tão estreitamente os homens aos
seus -negocios particulares, e os encerra tanto !lO
circulo delles, que bem poucos cidadãos podem dis
pôr do tempo preciso para meditare curar dosne
gocios do estado, muito mais fazendo a complica
cão extrema da arte social, com que a maioridade
da povoaçí.'O seja inhabil para as funcções poli
ticas.

Nestes termos esta desistenciag\')ral que faz anação
de por si mesma cuidar dos seus interesses, d'onde
nasceu o bello e admiravel systema representativo,
é obra da necessidade, aconselliada e' approvada
pela razão, sem que todavia sesigão os males que
tanto receia o illustre membro.

Porquanto a nação não demittede si toda a in
gerencia nos negocios publicos, nem delega os
seus poderes sem as mais firmes garantias que lhe
segurão o bom uso delles.

Uma das suas garantias é à. escolha dos seus re
presentantes, nomeando aquelles, em quem tem

conhecido o maior zelo pela causa publica, e sabe
doria para effectivamente promover e fazer o bem e
a prosperidade da nação.

Para evitar os erros e abusos, tem dividido os po
deres soberanos, dando mutua inspecção a cada um
sobre os outros, sugeitando finalmente as delibera
ções do poder legislativo ao veto absoluto ou sus
pensivo do supremo chefe da nação, em quem se
presume mais conhecimentos praticos dos negocios,
e das implicancias, que possão ter as leis na sua
execução, e os males que póssão produzir.

Se todas estas cautelas' não são sufficientes para
9:uando, .em Casos rarissimos] a prevaricação se tem
mtroduzldo n'uma assemblea, e nella domina um
partido poderoso e influente que a arrastra á delibe
rações perigosas, e muito de proposito· promove a
desgraca e subversão do estado; a nacão,nas monar
chias representativas, o melhor dos' governos,por
ser aquelle que respeitando os direitos dos. cida
dãos, os mantém c'om amaior seguranca, tem neste
caso em seu auxilio o direito conferido' ao supremo
chefe, ou de adiar, ou de dissolver uma tão perversa
assembléa, para salvar da ruina o estado.

Portanto todos os argumentos produzidos para
demonstrar, 'que a assembléa p6de errar, e ir contra
a nação; nada provão contra o principio estabeleci
do da sua representação nacional, e de deverem ser
reputadas as suas resoluções expressões da propria
vontade da nacão. . .
. A questão, de que tratamos, decide~se muito bem,

sem estas consideracões de ser. uma assembléa su
geita á erros e á abusos, porque nos devemos limitar
a decidir, se no caso, em que se reconhece grande
'vantagem em ser mandado á Londres o Sr. Brant
Pontes, .. a dispensa da lei é ou não da approvacão da
nação, que nos não mandou para aqui, senão para
provermos no que lhe fosse mais um e proficuo.

Aécrescenta o illustre deputado que, bem longe
de ser TI til á nação esta dispensa, lhe seriamui dam
nosa, porque o bem do estado exfge que os membros
da assembléa sejão isentos de semelliantes nomea
ções; do governo. Convenho emregra, mas não na
applicação. Porque uma lei na sua generálidade é
boa, segue-se porventura que não haja casos em
que a sua execução seja damnosa? Porque se se
guem damnos da relaxação total da lei, póde-sene
gar que em algumas circumstanciall não seja muito
conveniente suspender a sua obsE:lrvancia? Estas
reflexões bastão para fazer patente a força deste ar
gUI!1ento ; eo que ~cerca delle já expendi, na pri
merra vez que fallel sobre este assumpto, . me dis-
pensa de dizer mais alguma cousa. .

ContinuoU, o illu'stre membro, se lia U1llar~2:ãoes
P~.ct'1.1, ..para .~Il.et.noIlf~ªJ;l.9..9.~..Q.r..:..:ará1!fJ>ºnt~§Pà.rll;
negoClador dlplomatlCo, outra nao menos,se nãoe
úi:ã:irpo'del'(fsa-;-eiige que eUe se não arrede desta
assembléa, que em verdade necessita deinembros
enriquecidos de conhecimentos militares, e versados
na pratica da economia e arranjos do exercito; que
O_SI': Brant Pontes havia si.do eleito para deputado,
TIao tanto pE:llos seus conheClmentos geraes, mas mui
pal'ti~ularmente pe!o ra~() militar, PO!JE!ºJinha
exercldo a co~mlssao.de .1Uspector ,das,tres ármas
nã-'pí'oviu'cia'dã Bahia, e por essa razão o mesmo
il!ustí'e'-~epütã~õ;' quê fôra eleitor naquel!a provIn-j
Cla, milito haVIa cooperado para a sua' elelCão :. que
finalmente o motivo da introducção e conhecimento,
que tem o Sr. Brant Pontes com as pessoas com)
quem deve tratar, -não era tão peculiar ao ·mesmo
Sr. Brant Pontes, como se figurava; pois era bem!
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sab~uo que for.a .l.!YJ!Il.ºli.to J9.~~.!J,a G.().s~.t.ª. ~~'?.-...o in.t.r.o-llLer.'~.u~.<!i<!Q,. _9-~e.._a. man.. eir.ª-.d'.!?4ti,.n•.!?~.a,eo....fi..._.9:1I.e. li.. ,yp.
<luzIra, e PID' este motivo.lora-con!teCJll'.@o com. a PJil!t!La.(lvog~\I;:-ª._ª.ill!§.s,Lca.us-ª, o fizera .1}l.!J1~r!1p.o,
Oraêm Imperial âOGríl;iêiro; e que a.este, Oú·ü·üu-. como muidigno dag:\leUe testenTIIfilío do seu mere
Irosmuüos-;p'oâiao'govei'ilo nomear para -estã"'ne- cimenro.:·· POI'ériiconcéúàfiiôsgratuitameilfe')udo

· goCíãção, porque neUe eoncprrem ta.d.as as quali~a.- quantoo a. bst~ res.peitoo tem alIegauo o illustre. depu- II
des i) circumstancias para se poder augurar tão bom tado; não pode acontecer que teauo Hyppolilo, ou
exilo delIa, quanto espera dos bons servicos do Sr. outros, todas essas qualidades que indicou o illustre I

Brant Pontes. • . membro, outras circumstancias ponuerosasobri-\
Eu não sei dos motivos espeeiaes que entrarão na guem o governo a não lançar mão deUes para est~

eleicão do Sr. Brant Pontes; antes de ser instl'llido neO"ociacão? . .. . .
· pelo· mu.s.tre me.mbr.o, pr...esl}..!l1jª..!Iu.e.~ue. fo.~rll.... ~le.i~o Õ.uere.~.á o mu..stra membro,q;ue para esta augustal
d!li!~a...tl()Jl~lª_Ç.QAfiªll.ça ..q!le._..n.dle..tem-..ª. p..r.o.v..~.n.cla. assemblea.. re.solver sobre. a dIspensa prop.o.sta,. se
da)}ahia, dl3.!I,ue_tligIlamenteadvogar(i!\.cml~ado faça uma escrupulosa resenha de qua,ntos podem ~er
BI_a.~il ; e o conhecimento que tenho dos EEms talen'- nomeados, se ~nalysem as su!1s quahdttdes, e se lU- /
[os; das s.!!!!.§ luzes e do~s.e.ll.p_<W'iotismo, tanto ·me diquem os motIvos, porque nao merecem tanta ~on:J

segurava nesta opinião, que nãõVia:- motivos para fiança, como o Sr.. Brant Pontes? .. '.. '.'
recorrer a outras razÕesda sua eleição j ora, o que Se tanto quer, quer em verdade o qge e moral-
ende certonãoIlr!Js.um,La,El.JI}!Ú.t9 mellos o espera- mente impraticavel, e Sllmmamente O~lOSO'.

1,va-;era'quê 11()Jlv.ElssEl""qlleITlsl3i..nclllc~sse IÍa.I:!3spei- . Ba~ta o que se tem aUegado para nao hesltarll!0s
ita~rpréseIÍÇ~ªº,p!!:!:Jl:\ç§?_.e~IJ..este..~?:gra.ªºl'~<;i.nto, uJll so mOlJ?ento !Íe v~tar relo parecer da ?OmmIS
como alltor'!l<ºp~lo,,!JlenGs Cbrrto.,lJlllu~nte.rlesta sao, e por ISSO deIXareI. ~e re~ponder a oulros argu-

" el€icã,o I Nãose' adverlli'quepÕr estamaneirasede-mentos, quP. sendo mm mfel'lores aos de que me fiz
\ nuôcia de haver commetlido um. verdadoiro am- cargo, não po~em de .maile~ra alguma embaf1~çar a

i :, bito ! '..' o • disp,ensa da leI, que e preCIsa para a nomeaçao do
Dehemos porém de analysar uma materia,.que Sr. Brant·Pontes. . .

merece o mais profundo silencio, vamos ao mai" a SR. HlnEIlIo DE ANDRADA:-Sr. presidente, eu
que ponderou o illustre deputado. '.. . não trafiií;éfse ';r-acert'adil' ou não a e'scolha .do SI'.

Não posso dei~ar de reconhecer a granu..e vanla- Brant Pon tes feita. pelo ministerio; eu não quero
gem, que póde tIrar esta ~ugusta assemblea dos su-:- Jazer juiz'o deactos puramente administrativos ;
periores conhecimentos mIlitares do Sr. Brant Pon- examinareisómentese tendo ó ministerio nomeado
tes, mas nem porisso concordo com o illustre de., o illustre deputado ~' ·(0 orador foi in-
putado; em que seja mais indispensa,:el a assisten- terrompido pelo SI'. Carneiro de.Campos que disse:
cia do Sr. Brant Pontes nestaassemblea, onde ape- Por bem'da ordem, o minis,erio ainda não no-
nas tem um voto, posto que de grande pezo, do·qne meou) ~ ..'... . .

, n'uma negociacão, de que sÓelIedeve ser encarre- Examinarei dirroeu, l° se a assembléapóde dis-
· gado, e quando. lhe ~ej~ associaq.a outra .pessoa, pensar o mesIho ~e~utado; 2° .~Eieonvém· drspen-

sempre elle se~a .0pnnc1p!llageJl~e deUa. . _sal~o; 3° se havera rISCO nessa dIspensa, '
Nesta a:>seillolea, elIe nos auxIlIa; na negoclaçao, .' :Eu não sei como s~ póde entender que temos fa-l

ella de\'e .fazer tuuo. . .• .. o culdade de dispor de 'um deplltado da nação para ,
A su?- lalta nesta assemblea ~ .supprIda pela,s luzes 11ma cousa inteiramente ~iversa daquella {Jara que I

dos mm~ membro~, e pelo aUXlho q~e. nos po~e ~ar a nação o nomeou. Isto e o mesmo que dIzer, qne
a commlssão de fqra, compost~ de mIlItares dlSllll- o delegado tem mais poder que. o delegante. .. .
elos por suas luzes, expenencla e zelo pela cansa Por esla Tazão fez a assemblea em sua sabedorIa
publica, . . .... '. . apparecer ,uma lei, que COfre impressa: e pela qual
Não~~l tão f~Q!tJ:.sIl!~dI~.r..!!: falt.~}~~I::~!}~ªJ:!.t so poz termo á sahida dos 51'S. deputados. E por

I>.Qn..!§.JHLuegoCtaçao; p.eIOmenos serao mevltav~Is que?· Porque se reconheceu qUfl estava fóra do al
a perda detempo e os embaraços, ,qu~ ,necessarla- cance do seu poder o dispensar um 81'. deputado
mo~te deve e_n~ont~ar. um.uovo neg!WJ.ílJ.or~<kutn.~ para exercer qualque.r emprego fó:a dest~ recinto.
naçao,~~.l1.<!oJis,tª-ªlnda..!'l3,Ç..()Ill:glCtda,como. eu Ja l\las, tem-se aqui dItO, a assemblea reumo-se para
pi:n\~erel: . T • ..,. .. . ., • legislar P. prover ao berI! da nação. Não haduvida,

.lliljUJ~J..<I.\!.e.I!Y;ílgol!~~J~~~4~j:g§t-ªJ9,~S~O}Jlt~0- porémem termos habels; ha de fazer tudo 0. que
ductor do SI', BraIlt "Pogtes, e ne.~t-ª_p_arte mostra-se convier á nacão •mas. dentro ao circulo de suas at
(n!!iKili.(i)íieiii~.!:p~~'!f~:_b~~ÍÍÍ$~ruidolio}IU~/fgp- tribuiçÕes;. lógo •não póde dispensar, porque assim
verno,queeer~amente Ignora que Hyppohto tIve~se está. reconhecido por esta assembléa.
cóoperàd()j:~t~J~~ó..SeJ!~JlI!0litô;:<:.~íp.oeÜcreio,Passando agora á·· segllndá questão, pergunto eu,
pelâSjiessoas cmn_q~~E!.~!..ve)1.g?doe1I!.Illgl(lt~r~·a, será convenientedispensal-o ?, Digo que não, por
~:]'U~=I~.2Qlleçlªoe~Illop~rt~dlsta.da,O~POSIÇ<l~~ que ha muil() poucos dias queapparecoo a lei, que
esta clrcums1ancla 50, sem Ulals ogtras razoes, des- reconhece por nsurpação o emprego de um depu
tróe absolutamente a asserção do Illustre membr~, tado em qualql1er commissão fóra desta para que ti.

Aqui está presente o .Sr. Brant Pontes, eUe, se qUI- nacão o destinou. , ,.
zer, nos podeEá ins.truiraeste:espei~o. '.. Mas supponhamo~ que alguma utilidad~ se tirasse
Tamb~mnao 5Cl~,s~.lIlP..PO!I-t0oJ.o~.(l~!1..d~co~ª:do .<less;.!, (l.~~peJ;lsa,. ?~rao aea.so as n~ssas leIS como as

cO,maOrd.el"l1.do çE!I~~lJ;.oJl.~!()~~eEYI~os<Iue.lnlilçou dos despotas, fluEl nascem n'um dIa e no outro mor-
<fIllll'?tre membro, que, posto que teIlha estado au- rem? .... .. .. .. :
sénte da"cÓrte; 'se mostra .m.ais sabedor disto do q~e'Para se fazer esta, considerou-se. a materiapor
aquelles que nella tem resIdIdo sempre, e com maIS todos 'os lados, fizerão;setodas as obJeeçÕes e.a as
proporçães pan~ saber porque se deu aqueUa conde- sembléa não lhe achou pezo; e agóraha de voltar
coração. . . atraze desfazer o que está feito ? Eu espero que

ElI éértamente. nunca: ouvi ,dizer que. elIa fosse não darem.0s tão p~rnicioso,exe~plo.. '
conferida por semelhantes servIços, e eS~lve sempre "Vamos a 3a questao. Sera perigoso dIspensaI-o?
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Sim,s{lnhores, e muito perigosoj nada 'han1ais pe- daque!l~~JJ;ªI)cE;l~es,qll!laJit~squJ~J;iã()JIl1eoml,lu
rigoso do que a usurpaçãod'um direitoqiienos não ,®,tod,~ p-ª~~~~ss.~tioql1'esg!llter,a~~~~Jl}llprjh~fpioj
compete, e hem propria paraexcitardesconfillnças e POflSSO arreí:lel..me desté:da negaçao:absolutã de
nos PO\'OSj ,a nação dirá: « Eu não soU nada, a as- dispensa, porque vlZi.9..JI!!e .'é}gr.11M.8..:Q..Ip.terésse'da
sembléa não faz caso de mim, porque dispõe dos ns.çii.-º.eínJer.t!IlljJ,<LI!!}ll3g'Qcil!'dor,:e .!Iºªº:o_pre
hOlilens, que eu tinha nomeado para me :roptesen- selú!3. çasoé,'muito,urgentel~J'o, para tratilrmos
tarem no seu so:o.» , " com uma grãl.lªl3.IlMão,'cujoapoioJI.OS ,pódes!lr

Eu não me admiraria que á vista deste procetli- muito.,.lJ.,ti1;"umll...!.e,z,qtleQ.ª,o. seja para 'IJerliérÍJ1osa
mento enteudesse o povo q.ue devia cassa~-nos as .!l9.s~~i~ti~I!~ü~~!Icia. ",-"" ,,' " '
procurações. Emfim, eu veJo um abys'mo dIante de .Ora, reconhecIda a urgencla, :p~rguntarel,eon

nós e não quizeta qu~ nospi'ecip'itasse!D0s neHe. Ivem que se ~9nlleº-ª-e~ta dis~.~ ?_D1R.o...ci1l}:~,~Jmj
Argumenta-se porem com a necessidade geno- mas outros"chzem que estacommlss~o, queseq~er

mear um homem para encarreg;ado d~ negoclOs em encafl'egar ao Sr. Bl'a'1t Pont:s, po.de, ser tratada
Inalaterra e eu concordo que e ,preCISO e que deve por algum outro subdlto do Impel'lO; e que 'por-
se~habil. ' , ",,' , tanto não ha "pl'ecis.ãoda dispensa. , " "

Um diplomatico lÍ:l'e Ler bOlll; conhecimento d.e ~~o vejo porém qu:e,di!?ão ,ist~ os que têm ',eo-
direito publico, de lmguas, d?s mteressesl'eSpectl- nhe~lmen~o dosne;5oclOsdlplomatlcosjumbom ne
vos das nações, etc.; .ora, nos devemos.confessar goclador e um homem .~aro, porqu~e par~, ser bO!ll
que estamos ainda mUlto novos, ,qu~ro dIzer, que ~ev,e te,r tantos conhe~lmento~ e tao varIados, :que
não podemos achar um homem llltelramente per- e dl~ellencontrarem-se reumdos em uma 'pessoa.
reÚoE, que nos resta ?Lançar mão d'algilm.me- ,!):.J:lgEl':glJ)'ar.a2~rJJgrI1"JUplqma.tiç.º,.9·conhecero
nos .perfeito, masque eslaja debaixo da alçada do direito das gentes, os respectivos tratados das. na..,
poder executivo, isto é, que não seja dos que com- çõ-es, suas causas e origens, o co~mercio e 'indus
poem esta assembléa. , ., .. ...,.' tna dos povos!3 o e~tadp c0'!1paratlvo de togose11esj

Eis aqui, a meu ver, em quese ternllna a lJ:ues- deve sabe~ alem disto ~s lrng~asepossu!r'!1arte
tãoiPoi'que n'ãotemosque ~ntrar_noexam.e'da~das:maneIras, 't~[~ogª\to_ pl'eClso.para se lnS)nt!~r,
quaJidades deste oil daqu~Hej ISSO nao nos toca e so ~ºaM,ª,de" g~tél qU~}IIJªsLSemPre 'falta nos IlulLtem
Setviriapara semearOdIOSjma,s. qualquer que 'se ~OJ:l~!:~lIIl~nto~ J~~(}!undos,a~sllnCO!no ..est~~;raras
escolhã,üinU vez qi!-e ynha habllld~de" :ha'de d~s- ::~ze~se encontr~o nos ,qu.etep'_ª!Iu~pahabllid~de.
empenhar 'a comIlllssao, -porque, bo.a~ mstrucçoes Ora,.. o nob~e de~uta,do. esta em .c\rc~~stan~las,
'podefu su'pprir algumaf~Jta de per~elçao.. . que naose da.oe..motitro qualquer mdrnduo;po-

Estando pois persuadIdo queyao_podem?~dIS- ~eço~ a !,egoclaçao, e portanto p~rt.ed.º .traQalho
pensa.!:.....!U!Q1Jre.,Q.eP.utado, que~ªº-nJ)!?;_conYep;!. fa- Ja~ esta feIto, apara .~ resto. te!D.. maIS faclhaade 'que
zel::il", e qlle~Il.1!LI1"maJalusurp\lÇão" sgflape~lg9sa, mpguem.Pelas-:elaç.ºesadqull'ldas.... • ..'
foto contra o parecer da commlssão.. .. 'DemaIS, Sr.. presIdente, :P~:,lll1Jl,.,.:~a,v~Ill(}s de°SR. CÀRNEIRO DE CAMPos:-Como deu a hora dil~_~a~sa,,2.!!J)~le_~!-.():p'ª!:a.,.p, qºyeIll.0.í:lI,:z;er:que o

requeiro que se prorogue a sessão até secóÍlcluir se 1!1J,Lfrªt.º-l}.g~§t.!'!}Wgº,clo, :f0l-;-1to.r nº~~..c.IJJp~,
este nerrocio. ~Ih~,Jl~gª,rl1}tl,§(}gl}.e. t!rY?,.aIII,cJseIll,'I\oss.o",]tQj:!p,
," .. '" .. '.' . . pOIS o ,governo faHa so, de dIspensa temporam.e o

. ,0 Sn.P.RESlDEi'i,!,E consultou aassemblea sobre deputado sempre o ficasendoj 'Ilpehlls-se sus!,,·nde
a.prorogaçao, e fOI approvada.. , ,..' o exerCiéio'de 'suas iuncções:poralgum .t'eI11pojllém

Q Sn,,-A~~~'\I:l:~_~!::~lIADo:--::E,u ,prlllClplarm pela para. seillJire:eu pbdia votar que se déssea 'dis~ensa'l,
meSma qliestao, por onde começouon.obre 'preo- Nos 'cbnceí:lemospor commodida'de 'paI'!ICularj
pinante qUe atacou'o parecer da commIsSão, a 'que estas dispensastenlporarias, e:não aeoncederemosY
tenho a'hônra de pertencer. , " ' ",' " , por commotlidadeda 'n~ção? 'Parece.:meque 'este

E', da nossa eompetenciadispensar. n.a presente argumento t~mpezo~:pois quemfá.'z o ')lHi.is, 'faz o
lei, que inhibe aos deputados o exerClClO de outI'O menos; e é sem dUvida.rilenos dispenSarpol"utili
empi'ego? ,', , . ," ,_ , . _tl.adelia naçãí:ldoquedispensarpor nntagem par-

O nobre deputado tlroupor conclusao quenao tlcnlar. "" '
competiaj e eu tiro a cóntraria,que PO-~~}1Jos.dis- Emfim, Sr.:presidente, o que hademais'pontle
Il,e.'],sar_!,à. d!ta Jei. Digo que !1~o está fóra das nos- ração é podermos,inutilisarassim;,a elei,ção :'P'Opll
sas atlrl1luíções, porque _aleI e pUÍ'lI[j]eTlter"eggla- lar, sea negociação durasse Illaislio 'qlle'aassem
mentiU' e quem fez a leFtlmrpoder 'de dispensarbléajmas,aindaque de factOsenão'sabe a sua'du
neTfã~ nQS a fizemOS, nó,s ªP9de!!J9s dispen!,ar; , ração, julgo que não será'tão espinhosaqlleléve

Não se-'diga que isto' está ,fóra dasnossasattri- annos, e 'portanto ainda ,pÓdevoltai'a~jntlat.;,nos

bUiçães; na tninha procUraçãonão vejo clausula al- nos trabalhos da assemb1éil, 'porque creio que te
guma, quI!' nos prohiba dispensar nas leis queft-mos asseinbléaparadbus annos:'va servira Íiqção
iermos..• ' ". ,_" ," ,. dess!1 maneira, que -ainda ha de -vira'tempo'de a

Eu sei que,fallando em geral, 'naopodemosdls- serVIr da outra. _
p~nsar. um, deyutado do exer~ici0a.a~ ~uaSflli1C- 'O SR. RU3EIRO ·DE ANDRADA :~Respeitomúitoo
çoes,a exeepça~ ,do caso de ImpossIbIlIdade pro- nobre preopinante, mas nem por isso deixarei de
va~ade comparecer........•.. o o •••• "0 •••••• 0 •• sustentar com franqueza o meu voto.

Sei tamberi1 que não 'podemos dispensal..-opor °,iilustre deputado considerou eomo.temporaria
todo o tempq da legislatura, porque tomaríamos a dispensa, e que estava no numerodas dispensas,
a~sim ümp?~er que nos não: pert~nce,e destr!1i- que a assembl~a podia concederj mas eUJ;lão ,vejo
namos a elelçao popular; mas eUJulgo!I.ue·Lqls- que a assemblea conceda senãoaquellasque ,têm
'p~n~a_qu.es~;p..§,º{l.~JeJ!1P9!ª~ia.~.nã_o,de,todall..le- por causa molestia, qúe impossibilita o deputado
grsllltlIEa, e nesre sentldoasslgneco,parecer. , ,,' deeompareeer,e estasnunca aspódenegar, .por
-:Demái?, Sr. pl'esidénte,eu :nãQ.._~i!:e:~ªg~!,adoque a impossibilidade do', cOtllparecimento as, faz
defeilSor deve"tdades álístraetas,não ~QIl da:opinião indispensayeisj 'porém esta 'nunca pódé ser "aS'siin
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cons~d~r:ada; porq~e? nobr~ deputado não ~em iJ!l- Ii si~~aª~~J~ri~~de,. 'fazendo lambem desalojar~s
pos~lbil1dade d.e .v.lr as sessoes.. daass~m.bIca... ; tropas;rusltaIla~., Jqu·e.···abafavão· o patriOtismo de se.us

.D,lss.e em 'segundo luga~que ° Sr..~rant Pontes! 1?eneros.os .habItantes, obteve que; restituidos elIes
'dev!a Ir, porqu.e. o conheClfieI!to 'que Ja tem do ne-: .a sua hberd~?~!.. proclamilSS~lI.le jurassem espon:..
·goclO, lhe ·facllitaa conclusao deite, ao mesmo taneae unammemente sua mdependenciade Por
'tempo que o,utro qUálquer: vaiparalácom os olhos tugal, e sua qecidida união. ao. imperio brazÍleiro.
fecnados. Nao estou·porlsso; qualquer pessoa ha- A assembleagel'al constltumte.e leO'islativa, ire-
oH, que 'o 'govetnomande ,cam boas 'instruccões,conhecendó ,a importancia détão rele~anteservico
póde desemp,enhar:J. icommissão~ porque n~ll.ás. se decret«L~lIl.§~ss.!io de:hontem,quese désseá V_EX.'
lhe ha de de~larl\r o estado do negoCloie dlflgIl-o, ielIlnqIlleJl.êl naçao ,querepresenta,·o·;deYidoal7,ra,..
e 'portanto tiao vai com O~OlllOS Ifechados.ººcimenJ.o. . . .... ..,...!:>.

Eu só admittiria eslanecessidade, se 'soubessemos . Encarregados como orgãos de suasresolucões
'qUé'o ministerio·inglez:queria tratardepreferencia ·de transmittiresta á V. ,Ex., cumprimos gostôsa
com e11e; 'mas ·como isto não se'íilustra, não admitto mente.este'dever,e temosahonradealevar.ápl'e-
a precisão que se indica. . . 'sença de V. Ex~ ., .

'Quanto aoq'ue dissco.nobre 'deputadosubre o Deus guarde á V. Ex.--,:,Paço da. assembléa,. eIll 3
qile 1lodiapretextar o governo, ítambem ,não tem de .outubl·pde 1823.---'ilIartim-Francisco l1ibeiro
lugar, porque a habilidàde exigIda para acommis- de ,Andrada....,.João SeveriannoJlfaéieJdaGosta.
são ·não é possivelque sómentese 'acheJio nobre Miguel Call1londnPin e Almeida....,.josé.Antonio
deputado escolhido;. confesso que não posso .crer da S-ilvalllaia.-José :Feliciàn'no Fernandes Ri·
que no 'Impedo do ,Brazil não 'lrajaumoutro iho- nheiro.,
mell1.?OmCilpac.idade sllllicient~·p.ara~r:tratar ~este N. B. Este officio. 'Posto 'queitenha a data de3
negoClo;epor ISSO nunca. o mlDlste,flopodera va- de Outubro, expediu-se nóslpri'ncipios de 'Novem
ler-se de tal d~sculpa, 'POlS havendo ,maiS 'pessoas, bro; e por isso não se ,fez 'deUe· Illençãona. sessão
entre ellas ·podlaescoIher. .'. '. .correspondente.

Taes são as razões 'porque voto contra o parecer .
dacommissão.

O SR. AUrElD.\ E ÃLBUQUERQUE:---'(Não. o ouvi- Sessão em" de Novembro de ',(:823
tão 'os tachigraphos.) -PRESIDENCIA DO SR. ·M~~6IELDi COSTA.

Não havendo quem mais pedisse a palavra,per- Reunidos 'os 81's. deputados 'pfilas '10 horas da ma-
gunton o Si'.. presidente, se a assemblél).approvava 'lihã, fez.;se·a 'chamad.a, e :acharão-sepresentes 63,
o parecer da commissãq.-Foi approvado. ;faltandocomcausa osSrs. Pereira .da Co.nha,Pi
~SR.-eREsIDE~n:~euparà a ordem'dodiao nheiro d'OUveira;,Ribeiro·de 'Rezende, .Andradae

proJecto de constltUl,Ç!O.,.. , .Silva,Alen,car, Costa :Agll~a~, F.erreira,cNobrAe, Ro-
Levantou-se a sessao as 3 horas da tardc.-Jose cha, Carneiro da Cunha, TeIXeira Ae Gouv!)a, Pe-

A:ntonio da Silva Alaia,secretario. dreira Co l1 to e. Costa Barros; e Sem elIa 'os .Srs. Ri
beiro Campos, Ferrei'ra 'França, Brant Pontes, Muniz

.RESOLU.C·.'O-E·S DA A'SSEMBLE'A ~'avares~Rezeilde Cost~,Carneii'ode'Campos, No-
gueira da Gama, Frariça;eRodrigues da Costa. .

PARA JosÉ JOAQuniI CARNiitRO nECAUPOS .' O SR. PRESIDENTE de'clàrou-a.berta â. sessão, e
. .. 'lidaaacta daimtecedente fói àpprovada com uma

Illm. e Exm. SI'.......Aassembléa .geraI constituinte 'pequena ·emeirda.
e legislativa do Imperio doBrazil,ilpprova~doo .. Entrárã6na salaosSrs.l<'erreira.Francae Ro'dri-
parecer da commissãodepoderes, ;sobre' ~ao se alles daCóst~. . .•
acharem declarados na acta geral da ilpuraçao do's "':' ," .' '. . .1 '
votosp!lra.deplitai:los.í feita'na camara âa 'capitálF?ra,O:,rem.ettldas a mesaas.segumtes dec araçoes
da proVlncla das Alagôas os nomes de todos os vo,.. .de ,oto . . _ .' .
tados, e não poder por isso ,saber-se quem seja 'o, ,u l.a Declaro '~ue nasessao,antec~dentevotel
suppl~nte, qu~ deve vir supprir a falta do ~eputai:lo: 'c?ntra tudoquantoser:e~ceuarespeIto da ;mate
Miauel JoaqLillll 'deCerqueIra: manda partlCIpar ao na dosart~.14e 15. - O d~putado, Lopes qama.'~)
go~ernoaíimaeexpediras convenientes ordens a: .« .,2.a.;De?laro que na.s~ssaodehon~emnaofUI de
lI~encionada camara,. que llleé .necessado que lhe: '.v.oto 'que.a'llberdaderehglOs~ no Br~zl!cfosseext~n
seja tráusmittidauma ,lista detotlosos que obti:.! 'Slva a,tndas ascommunhoes chrlslas, - Jose de
verãovotosnosdiffererites collegioseleitoraesda SouznJlfello.» . _. ..
réferidaprovincia,Oque V, Ex. jevatáaoconhéci-« 3.a Declaro 'que D:il ~essao de hon~em."o~el con
mentode Sua'l\iagestade. ImperiaL .' ..: . tra o 'par~cer da commlssao, que .conveIO n'à-dispensa

Deus guarde' á V. Ex;..:..:.Paço da assenibléa, e!ll 4 da leI para ser ~omeado negocIador. em "Londres~o
de Novembro de 18'Z3.-'-illigllél Calmon dlL Pl7l e SI'. deputado actual Brant .Pontes. -.-.Jose. de Sou",a
Almeida' .1lfello.» _ .

. . . . '. « 4o. a Declaro que nasessao de houtem votel'con-
'P~~~~l}COCHRANE. . tra o parecer da .commissão, que. dispensava na lei

'Illm: e ExtiJ.. St.-oJA 'assembléa geral constituinte· para poder umnabre deputado,ser nomeado ageute
e :legislativa deste'· itirpetio, laMba de ser 'oificial-\ diplomatico em· Londres. ..:.-' Hertí'iqlles de. Rezende.
'inentecí'ilformadaí tm~~Y·, Ex.,!i:lepoisde.teiliY[l).do -lgnacio d'AlmeidaFol:tllna.» ..-
a provincia da Bahia da (jppr(lssão .das tropas lu.~f-. t( 5.a Declaro ~u~ ~otel contra.opa~ec~r da com
tanãs -ede:'1ls' ferc~péiseguidó até.mui[o alélll .da missão de constltulçao.op,P0ndo.c.me .a dispensa do
Ej:hii!l,<Ic~~F"q!WPi/1,·(~~~.~!L;R:t:.ml!'iB WQ'yiínentQ".êl Sr. deputado Brant.--:,R~beH'o d'Andl'uda.- Caldas.
e.§quadraVlctorlosll. para o porto da (lldlllle de S,Ll,llZ - Gama·. - Navarro. -li!o!ltesll'ma. » , ..
do nfaranhão, donde; cóm .ti seu costumado valor e « 6." Declaro que na sessaodehontem Yotel COU-
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. (') Na!icta' não se. diique 'éstaerni:lndaJosse
apoiada; !Das parece tel~o s~d~,porque.an~Oq ser,
nao fallal'la della o Sr. Sl1va LIsboa. .

tra o parecer da commissão;que dispensava. o Sr.« ,Em vez de .alteradas, diga-se, dest,tuidas. em
deputado Brant Pontesdqseu exercicio derepres~n- todo ou em parte,-An.drada. »(*) .'
tante da nação para ser empregado n'outra commIS- O SR. SILVA LIsBoA: ~Sr. presidente: requeiro
são. ' o àdiànlen:io da proposta do Sr. Andrada lllachado,

« Paço da assembléa, 7 de Novembro de 182.8. - que offerece um artigo addicional aos arts. 14, 15 e
Carneiro da C~Lnha.. » 16 da votação, da sessão de hontem; parece conve-

OSR; SECRETARIO l\IAIA deu contado exame que ,niente o reservar~se para quando Ee tratar do artigo
fizera na representação de José Carvalho da Silva, 268 doprojecto da constituição, em que se declarão
como lhefóra incumbido na sessão antecedente, e certos artigos não constitucionaes. .: '. '
declarando que tinha por objecto' a obra de uma Estou, pela nota já feita pelo Sr. Lima, de
estrada na provincia de S. Paulo, indicou que não convir incorporar-se na constituição q que não
fosse remettida á commissão de estatistica, que po- fór realmente constitucional; porque me parece
deria ser illustrada pelos nobres deputados da so- contradicção nos termos o .ser ao mesmo tempo
bredita provincia,coino requeria o representante,; constitucional e não constitucional. A nova pro
mas lembrando o Sr. Vergueiro que fosse á com- posta só manifesta, a meu ver, compuncção de es
missãodecommercio;ássim se"decidio. pirito em o nobre deputado, que parece agora

O SR. PREsmÉNTE ponderou' qU9sendo membro estremecer do barathro;que se abi:iocomos ar~i
lanto da commissão de commetcio' como da de gos ditos, á que l;wje tira a ,qualidade, que nas
redaccão das leis,'e achando-se impedido, pelo luga,r discussõrs antecedentes' julgou da essencia dos ar-

.que o'ccupava, de trabalhar nas ditas commissões, tigos conslitucionaes. . ' . ..' . .
deveria nomear-se quem o sul! stituisse; sendo-lhe E~ maravilha que as que tantas vezes intitulou
porém comniettidaà nomeação poraccordo da verdades etentas- porsubita metamorphose,se
assembléa na conformidade da pratica, nomeou para mostrem - verdades epfze11lel'as-. Assim,se desfaz
ambas oSr; Costa Carvalho. . oproposito daquelles artigos; .pois deixa-se ao ar-

O SR. ANDRADt l\L\CHADO pediu a palavra, e offe- bitrio de outras legislaturas a sua alteração.
. . dd"" 1 . t d Ainda mais me espanto da nova emenda dames-

receu o segUInte artIgo a lClOna ao proJec o e ma proposta; e nella se verifica, o que .se diz no
constitllÍção) ,." . ' ' fórQ--,-,reforma para peior-1'efo1'1Ilat inpeius-;

cc As restricções dá liberdade religiosa rião for- pois se faculta a liberdade de destrUÍ?' a decisão de
mão artigo constitucional, e podem ser "alteradaS taes artjgos., 'C' .' .,,' '. ..' ".

"pelas legislaturas ordinarias.-Andrada ilIachado.)~ .. TeJ;11os ·systema-de destruicaol Cómo islo é com
,Requereu o mesmo Sr. deputado que entrasse na paLivel com a perspicacia do 'illlistre membro, cujos

or~em' do dia por ser materia~onnexacom a dos extraordinarios talentos admiro, reconhecendo não
artigos vencidos na,sessão· an tecedeilte. menos ,não ter eu com a'suá·eloquencia.amenor

O SR. PnESIDENTE consultou a assembléa, e de- competencia I Presen~emente, enímuitaparte, só
cidiú-se queassim se fizesse. . '. ' semudão os nomes áscousas.
. Eutr.)u então ,na sala o Sr~ Rezende Costa. " . Constituição traz a idéa ,de legislação immutavel,

. .. . .. ao menos no destino, b~m que não no evento. Lem-
,O SR. l\IoNTESUliA,o outros, Srs. dep!1t ad(ls dis- bro-me, qualldo aprendi os rudimentos classicos,

serão que tinhão lllais decla,rações de votos, e man- do primeiroexemplonaver-são latina"de Supplicio
dárüo á mesa as seguin les:' . Severo.....IMmdus á Domino constitulus est-o mundo

cc La Declaro' que ~~LçQIl.!rll:ªs,J:estrlcç()~sda foi constituido pelo Senhor, e tamuem no evange
liber"ª-ª-c1~.!,~!igios?vençidasII~ sessãod9 ji0n.téril, lho de S. João, que falIa na constituição do lIHmdo,
assim como votelContra o naõeÔfiéeder-se culto o ter desde (lntãosidofirme na idéa, de que assim
p)lblicILaQjlillªi.smõ;ãpprovanâo' em- tudõ .e" -por .se designou a immútabilidade das leis physicas,. de
t.udó-que a religião catholica apostolica iomanafosse que depende a existencia do universo. Portan~ó sem
a religiãO do estado,' unica manteúda porelle,ecújaspre,enteIldi por constitll icão de um estado, o com
funcções se podessem exercitar fóra dos seus tem'" plexo das leis, á que .150' déstina a perpetuidade,
plos.-O deputado, ilIontes~.!I!!k.» , qualquer que seja depois a inst!lpiUdade,das cousas

c( 2.a Votei que a líbefilaile do 'culto,tanto do- .humanas. . . : ... , ,. '.0.. .
mestico; como dentroaoreêllllo dos respectivos Em consequencia leis cOnstil~LCiollaes" no. ú\eu
iemplos;'seeiJ:tendesse geralmente a todasl).sseitas, humilde entender, são "a.sque ,lllltes. s(lchamaváa
que respei~iv~"senia moral publica. sendo a religião leis fundamentaes do estad(), que não sépódem de
catliôlicª .. ªréligiãodº.est.ado,unica por eJle. man- J:ogar sem ruina ,do. mesmo estado, ou de sua fórma
teuda. - Francisco Carneiro: - 4nto1tio Calmon de governo. Fundamento. de um edi'fiçio. é ii ines!pa
dú Pin...... Antonio Ferrei'>;aFranca;:-' Pa,ula e quo o seu alicerce .. As differentes pedras 4e queeste
Sõiiiii..2 J. JJLde Alencil;.···Xávié,rdeCárvalho. alicerce se compõe. não sepodemalterar;,e inenos
""':'Cruz GOltvêá:» '.... - destruir, sem cahir por terra tal-eclificio: .. ', ,

cc 3.a Declaro que votei contra o que se venceu a E' portanto absurdopermUtir. umbolll archi-
respeito dos arts. 14 e 15 do projecto de constitui- tecto que o quer conservar, que outro architeclo
cão.-jlJonteiro. » lhe tire essas pedras, e ainda menos as que se dizem
, Passciu":sB fI ordem do dia, e entrou em discussão pedras angularell. As leis sobre a religião se asse..:
o aÍ'tigoaddieiónal, que o Sr. AndradaJ\lachado melhãoá essas pedras. Como pois: pó(lo cO,nyir o
acabáta de orrerecer.· declarar-se na constituição doimperio;queJuturos

Entrárão.a este témpo os Srs.Carneiro de Campos legisladores possão alteJ:~r,e até destl'ztir,as. dispo-
e Nogueira da Gama. .'.... .' _

])epoisde algum debat,e (de qúe nada espreverão
os tachigraphos) propozo Sr. AüdradaJlachado a
seguinte emenda.ao seu additamento :
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sições á eUa relativas! Não seria decente nesta au- nomistas da França a conservação das. c~~Ç.ões
g!1s.ta assembléa fa.zer-se. a declaração á que se pre- e I!1estrançilll. dQLofficioª, ~rtes maI~.g~ra~s da
ClpltOU a assemblea naciOnal de Fi'ança; - consti- socIedade, suometto (l esta augusta assemDIea o.
tuição e para sempre - até impondo pena de morte ~ .p~rece!:_dlvergente dQ.s.aQl!).ores do PIojecto,
a quem propozasse a nienor emenda. Vimos em que que.fazlill:UJlJ-al-ª'9]Jl@an._g~l!~s.nesteiiii~rio, fun
findou essa miseravel arrogancia. .' dando-,?e na pratIca de Inglatei'fa~"e-de escriptores

l\Ias é indecente ir ao extremo opposto de deixar e estadIstas prudentes deste paiz.
mãos largas aos futuros legisladores paraalteracão Po~ issp proponho, que se slipprima como artigo
ou d~s~ruição dos artigos da nossa constituição; que constüuclOnal o art. 17, reservandó-se a sua materia
defiUltlvamente este congresso sanccionar. Sem du- para lei. regulamentaria, que concilie a13xistencia
vida as linhas de qualquer decisão não são calabres '!.e ,~es c.o.r"pº-rJlçõ~q~PIIl<:le.êP'iEÍi:()-(í2íiºê§Q§f~(~ll1a
que amaLT~m os deputa~os de outras 'legislaturas, solire a liberdade. da. mdns.tria. .
se, porendente necessidade de reforma, ou por AqueIlé"arffgõ'parece' ãiítinomico ao artigo 19,
desgraça da nação, se derogarem artigos, que ora que muito bem estabelece a regra, de não se admit
enl.endemos essenciaes á felicidade publica: mas de tirem mais monopolios, e supprimirem-se com pru
boamente franquearmos, com positiva declaracão d~ncia ,os e~jste~tes. Ainda que a~ueIlas corpora-'j
arbitraria, a futura ,liberdade e mudanca, não' é çoes nao seJao ngorosos monopohos, comtudo os,
recto, nem político. . ' economistas os considerão ser l1JOnopolios latos,!
, O Sr., Alencar j~ indicou á es~e respeito a objec- porque restringem a .conCllrrencia dos arti§tas, di

çao capüal, bem dIzendo que, deixando'se talliber- minuindo a possivel quantidade, perfeição, e bara-i,
dade, como s~ deduz dos vagos t~rmo~ da proposta, teza das obras, sendo (como dizem) colloios para \
o povo [Jodena entender, que ate sena livre decla- defraudarem ao publico. ' !

rar-se não ser a religião catholica apostolica romana' Estando porém estabelecidas, não convém, em
a reli!?ião do estado; o que é absurdo, contra o virtude deste prudente artigo, a sua.2]P~º!i!liLeX
nosso Juramento, e contra o voto e mandato do .tincção. Tanto mais, que no Brazil o mal deIlas é
povo. fiíCônsideravel; porque não compõe a casa dos 24 de

Eu accrescento, que, havendo-se muito insistido Lisboa, que com os seus~éstãtuto's das classes quasi \
sobre os aHigos sobreditos para se animar a intro- cl1egavão ao ridiculo nas suas l'estricções economi- \
ducção de estrangeiros de quaesquer communhões cas, que tanto comprimirão a industria do povo. ;
christãs, isto é herezias, ou schismas, facultando,se Asn!i. apenas tem poucosgr.e,qllQs_ÇQD;l,S.8.Qunestres
ás legislat~ras ordinarias alteraI-os ou destruil-os, ~~glf,ães-:-d~~~~o, s~b., ~ i~specção ~Q2,13Qªº-º-~a
tolher-se-hia toda a confiança dos mesmos Ilstran-I ~l\mara, sendg.G, sêu mstI.!:.~to LamBem condeeorado
geiros, sendo a~iás tanto do interesse ~o esta~o, que e()lll".act?_sftlligi()~os, fazel1g<:i]i1g[hs lisua festa
eUa sempre e:j:lsta pela firmeza das leiS constltucio- al1,llll.aIª~~llIl~~~, q,1.WêID.: 4~v.oçao pl~ternpºrpr()
naes. tectores, e por ISSO nao convem occaslOnar-lhes des-

Ainda que os artigos, que hontem se vencerão, cõíít8ritamell~o, quando aliás os respectivos artíSi"âs
depois de tantas emendas (que bem manifestão as êsüíó -h-õjecsujeHos á concurrencia dos industriosos,
difficultlades, com que estayão redigidos) ficassem e dos productos importantes de todos os paizes, em
em apparencia mais adoptaveis, eu comtlldo não virtude da nossa grande charta.da (l'(j,nqllczado <."'-
votei ainda .pela noYa redacção; tanto porque se ti- cOlll!1!~r.c.io. --- '--- .~' .."--
rou ao artigo 16 o termo - excellencia-, que in- '"Parece ser de boa razao manter, sem o VIcio do ) .
dicava a justa preferencia, que todos damos á reli- monopolio, esses estabelecimentos,. de queo pu- i
gião catholica, como porque reservo dar o meu voto blico se niioqueixa, eque segurão'a'sartes~semas i

explicito, depois que se fizer a ultima discussão do 'quães' fia0 sé -edifica a cidade;·-c'à'i!fQ:b_efu.dizo eco
projecto, para a definitiva sancção desta assembléa, nOjXlis.1LLsªgra,<lO. Já, pelo, aIYll.!;iL.de.j,,º,ê.Abn1 de
que, sem duvida, a ha de dar attendendo á todas as lj?QB se assegurou ao Brazil a ltJ!J)1'd.adede.(nd1{sit:ic~
circumstancias, e ao maximo bem da nacão, em per- em qualqner estabelecimento gràúde, ou pequeno.
feita concO/'dia do sacerd()cio e do i·inpej·io, não Pelo nosso liberal systema deve ficai' sem efreito a
prescindindo jámais do complicado 8ystema, e das contral'la disposição, que, pela des.p"otil;.ª.Jlolicia dos
opiniões populares, com que por tantos seculos se avg-ºLçl-ª_Sejll:fl.~tlXj-ª,<!IL13E..t-ªª~,~J;lo.minist~.ij(j~do
tem regido a monarchia, cuja legislação é tão me- mar9~I~z~~ A1S'lli~r"seip.fri!lgi<:).13~talei,ár13t:J:J,leri
lindrosa, no que envolve materias ecc1esiasticas; pois meJ.ltgda corporaçao '. dO~êªpaJelros, que"pr-el13n
até em qualquer demanda, a excepção da excommu- dEfrijo obstar:'a .~vé~dlid(js .s~Piltosestraiígeiros,e
nhão faz substar todo o curso da' causa. ainda dos feItos nesteplliz veIos escravos, e livres

Espero que este illuminado congresso, bem cal- qlie~l1S<\\'ã.9destatndu§triª,~º!p~:;tiça.E' bemsábi~o
culando o estado da nação, até se lembre da pru- o vao esf(jrço, qne os ec.onomlstas da França, fizerao
dencia politica de Bonaparte. que só poude sustentar para.abolIr taes e~tabecl~en tos, com as regras ger:aes
o imperio francez sobre a base da religião catholica, da ltbe1'd~de ,da Wd1tstl'la, p~l~squaes começarao a
fazendo nova concordata com o summo pontifice, desorgamsa.çao do systema CIvil, sem pr~verem. as
não obstante a nacão antes gozar das que se intitu- consequenclas.
iavão liberdades dá igreja gallicana. . El-}tei Luiz XVI, deixando~se illJldir por suas

O SR. PRESIDENTE propoz o adiamento requerido decl~~ações, fez em 17~6 o celebrado edic~o da
pelo SI' Lisboa e foi apoiado e approvado sem dis- aboliçao de taes corporaçoes, porem logo no mesmo
cnssão" '~ annofez óutroe.dicto em contrario, recpnhecendo

s ,, . '17 b'd ' . os inconvenientes.praticos., e a complicação dos in-
egUlo-se o ~I:. co~ce I o nestes te:mos. .teresses de muitos indiyiduos. Quaesquer que fossem

. « A;-r~. 17. Flcllo, abolIdas as Cprl!Q~.~çoe~.<!13,()ftl- os abusos dessas cOl'líor!1çães! o facto é, que a
Clos'J..~~~§:'13~c.pyaese.J!lêêtres. » França tinha subido á .emlllencla em todas as artes,

O Sito SILVA LISBOA: - Sr. presidente: Bem que de. sorte que aináusll'Íc1.fi·ancezaera proverbial na
seja; Cõ1iti'íCã'õpiiiião corrente dos escriptores eco.., ,Eurõpa, para exprimir excellencias nas obras. Não
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cansarei a esta assembléa cwn a i'll.s"~Q.rJªQ.cºnQ!!!ica contradicto por umI!lembro, o qual aflb:moü, que a
das_Q.Qxppraçõe~<;lAs~,~·~~,.c!1jo~nstitutQ,,!l.ªQriKtm, Imarinha ingleza tinha crescido,com ~st~ llratica, e,
IQíde....g!:?TL~~~~})~I() H CIV:Ihs~ç~o.,.~d,e,.,o.~!?H,çll~D ao q~e se o governo adoptasse :~g~~J)rIn~Ip~osecol?o
4.e.;pQti~r:l::U:!c~ ,..pQJ~n~ado§bar:barosª9.,~eIll,p? do I@cos, Inglater~a não serIa o qile hOJe e, tão hca
gçYJtrn.Q.. f~qªªl. Não ha tambem dnvida, que ª~g~- e pOderosa, por ISSO não se alterou o estylo. , .'

"némI:ilQglp.,"gQI:\<;i!Í.,ªhulos e abar:Silê~p.t9!lmºIl()- . ~r. presidente. Nã(L_~WJL~mLqgQ!Ld,lIgH{).,sjn-
poHsticos, com l!!~lill!'c:t9d~ ger:l!Iillc! lts.1l'\a. div,.0ua~s..J!ºJl_S.tHj.QjÜYil, mas._s.!!!J.....êJ!!Pn1_tjçºsdi-

"Comtudo ogoY.erno J:i!:itaimico aind~ C.9Jls.eJva 11~I3J:~QL,S()C{(lçS' 'eIllquese.fuzem necess;g'iasas res
r;.,élJ.Í1W princiP.aes ., corporações, pelo S13U intrinseco tE:Q..Çi).._.. lê...~., .. 9é!)ilJef(jacie ..uaturai ,. pales JI!t..e..resses. d.o
beneficio de facilitar o ensino dos pobres nos om- Q!lIll. PlJ91ico. Estou pela regra do ~~ª-º-istapratico
cios necessarios. Seja-me licito recordar o facto, de Et!Wj;lg!(j .Bur:~e - cc Os principios abstractos da
que em uma dessas corporações, quando 10rdWal- fifierdade são como os raios de luz, que, entrando
lingthonveio .emtl'iull1Pho á Londres, lhe foi olfe- em mIl meio denso, se reÍl'ú;;gem, desviando-se da
'l'eéero ~seu 'mestre do omeio (ii:íó sei se de sa- sua direcção rectilinea: II O mesmo digo da ribel'
pateil'o, ou alfaiate) char/a, de encorporaçãõ do dade da industria, que, eln varios casos, devem ter
gremw, e elle aceitou a contlecoração com agra- justas resLricções, quando se compensão coma uti-
decimento, estimando tudo á que no seu paiz se dá lidade geral. .
honra. Que maior bem se pode Fazer· aos filh?s Julgando-se, depois de mais alguma discussão,

t
i dos pobres, do que o dar aos paIS a opport~lll- debatido o artigo foi posto á votação, e approvado

dade de os olfel'ecerel11 aos mestI:es das corporaçoes, tal qual. -_o ----.. .'. .-'"- --~-

, para aprenderem os seus olliClOS , e perceberem (C Art 18 A leivio-iará sobre a~ profis"õeo que
\, a9:uelles o fru~to do t~abalho destes p~r tempo,ra- interes;ão ~s cosLUm"es a seo-u an'ca e a~a~de do
I clOnavel, so!:> a mspecçao de algum magIstrado, a se- povo ' "r., t

\ melhanca do que a lei do reino determina no regi- ).
\mento do juiz dos orphãos? Os jui.~t:l?.d0 offieio_são O SR. lUAIA propoz esta emenda:

tambem uteis para fazerem 'ã1:Jjitramentos de y.a- cc A lei vigiará sobre as profissões, quauto fôr
flores I!Q,S..objectos l:e~pe.c.lil'osdesuaé\rte,e COl'rí- preciso para evitar fraudes, manter os costumes, a
',gir COIU alguma tliseiplina e mnltaasfraudesdos segurança, e saude do povo.- Jlfaiall.- Foi
"artistas e os prej uizos nas obras. . apoiada. '

E ,não é isto.d.i~no de regul.amento, ouv.~das as Posto porém o artigo á votação foi approvado
autondades que ate agora llISS0 entendIao. O como estava e julo-ou-se prejudicada a emenda do
celebre Ad~I:l:U~..qll.tlI. é um dos acerrimos antago- Sr.l\1aia.' "

í n~taes ..co~por~çõ.es, P?rquo escrey;u,no cc Art. 19. Não se estabelecerái) novos monopo
\ feI].91 daviogtpl?u- dº"e.~onomIst;a;sJrAIl..9lê..~" q~e lias, antes as leis cuidarão em acabar com prudencia
n~e,!- tempQJ'!El!1.QJ:Qgayll.?, e por ISSO nessa paIte os quo ainda existem ).~ Foi approvadfl sem dio-
tem SIdo a~gllldo de '~rro, am.da pelos comm_entfldo- cuss- ~ ) . . ( ,
res d~ S~II.!.!Q!Il!O.~.tuLº,~raJ]ªI·!qlle.~ªd_aS}laçOeS,com cc 1r't 20 Nino-uem será privado de sua proprieda
.ill'E~!.l~º~§_...plcl.Yfn1!:. Es_te,escPPJ9r, n1U?!I~.9bta de sem 'consenti~ento seu, salvo se o exigir a eon
.rlª-~J.!.911l}:IQf(Q.,c!ªs.1!ªrwane1Itel$çaUI$~Sdfb~.ec.z1!!:0.çao veniencia publica le" lmente verificada )).
e .9.ueda das naco.es poderoscls e ricas, bel11l11o~tra .' "a ._
qüeSmiíh' sendo aliás'- tao perspícíÍz, só olhou a O SR. l\loNTEsUMA requereu que na dIscussao do
indusTFia do povo pelo lado da concllrrencia dos art. 29 entrasse. tambem o a~t, 21; e porque a as
artistas, e harateza dos supprimenlos, Ecm consi- semblea approvou, fez-se a leitura deUe.
derar (o que é de summa, e ainda superior im- cc Art. 21. Neste caso será o esbulhadoindemnizado
portancia) a mOJ'Il.Méldl:tJ1Q§..ªpx.~J:!.@_e.s, sendo en- com exactidão, attenio não só o valor intrínseco,

., tregues á discipliná do mestre da corporação, e o como o de alfeição, quando ella tenha lugar J).

\ habit~ da subo~?inélção, que da!1Í resulta depois para O Su. SIL_Y~ LISBI}A. : - Sr. presidente, proponho
i a socH'.dade. I; certo, que na? se carece de longo quei;êsuppriillão-os ultimos termos do artigo 20
ap)'~ndl.•ado p~ra o laborator-:o de qualquer arte - legalmente verificada - porque esta clausulã'pa
ordmana, e alUda a do relo~IO, qu~ .elle trô.z por rece dar liberdade ao cidadão a-quem se tira a sua
exemplo. 1\las, pa~a o aprendIZ .adqull'lr habito de propriedade por acto do governo, quando o exige a
trabalho, re\'(~r~ncra ao s~p~rror,. destl'?za m.a- couyeniel1cia publica, de fazer demanda contra a
nual par~ quantIdade e perfeIçao da obra, e precIso autoridade, que requer o sacrificio da p'ropriedade,
tempo dIuturno. o que muitas vezes seria conlra o evidente bem pu-

Tem sido notado que nas cidades ou vil1as de In- bUco, e urgencia de sacrificio. Como lhe fica salvo o
gla terra, onde não ha o rigor de se darem muitos direito da il1delllnisacão, seria incivil e perigosa
annos á olli.cio, os jo.Y-eJls..hab~!§,ilI!.e..,entrã'pl()go toda a disputa. .' • . '
a g.éJ.!!.!LaX.\lJ..-'l.I~ (1.9. qU.~,cª,!,-e.~ulpar~,.,o .,n.eçes~aJlo, são O 'mesmo Sr. deputado mandou á mesa a seguinte
prodigos, vestem-se finos, e dissIpão tudo e!ll con- emenda: .'
viveucias, e, em brel'e, não têm credito, nem sa- ..' . -' I
lario, e se fazem ratoneiros, pessimos membros da cc Proponho que. se omItta~ as uH.lmas palavra~
sociedade, e incapazes de serem pais de familia, e -: l~galm~nteveTlficada.-SIlva- Üsboa.»),-!.e~
o mal seria mais extenso, se não achassem facili- Ieg~~ª~él·., '.... . _ .... t

dades de entrarem no servico da tropa e da ma- DepOIS de alguma dIscussao, pedro novamente a
rinha. Ne~l,e anno llll.párlamento britannico o fa- palavra ome§!ll0 SI'; deputado e faUou nestes
moso economista David Ricái'dõ';prõpondó que se termos: ,..... .. .. , .' .. , ,.

, alíôIisse:--õ"usodé 'i::lbi:igãí~'éÍÕS' meninos pobres a O SR. SILVALISBOA:•...,..:SÍ'. presidente, proponho.
\ irem aprender a nantica nas embarcações, parti- que seSiij'ipfimana linl!a-: indemnisado com exa-!
\ culares,' obrigando aos donos arecebel"os, por ser ctidão'-a clausüla'-'--'coméxactidão-:-: por me pa~;

contm os direitos da liberdade epropriedade,foi r~.,<:"E!!'_.PJEl.o..I!ª-~iica; pois'S'ir'indemn1:zadõ,·se'·sübeIi-'
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. « PAIIECER

(/ A commissão de constituicão, tomando em
consideração o requerimento do Sr. deputado Fran
cisco MUI).J:l,Javares, em que pede a sua demissão
por S'e-,ier atácádo na sua honra em o periodico
SentineUa da Liberdade na g1!aritade.Pernambuco
?i:7f4; coUlquanto júlguedignos· de lôii'viírôs"seu
tilnentos do dito SI'. deputado, é todavia de parecer
que a assembléa não pódo dar a demissão, que pede.

•Paço da assembléa, 7 de Novembro de 1823.-Pedro
de.Arcwjo Lima-.- Nicoláo Pereim de Ca,mpos Ver

. gueil'o.- Manoel Ferreira da Camal'a,.- Antonio
'Carlos Ribeiro d'Andrada Machado e Si/'va.
Barão de Santo Amaro ll.

O SR. l\IoNTEsUMA : - (Não o ouvirão os ta
chigraphos).

O SR. SOUZA MELLO: - Eu levanto-me para "p~
provar o parecer da commissão tal qual se acha,
sem as alterações, ou accrescentamentosque qu~r o
Sr. Montesuma, e as.. reflexões, que elIe para ISSO
acaba defazer, se desvanecem, p,orqllanto o direito
depetição a, nil)guf\mé propibido, todos podem r~

querer o que qllizerem; comtanto que as llutOrI
dadeslhes defirão com() lhes competir, por isso
nada era mais consequeiite do que pedir o Sr. de
putado MonizTayaresa sua demissão, júlga'ndo-se

tende ser com exactidão; aliás é indemnizado, eIno caso delIa, assim como nada é mais consequente
n~o ~n_demni~ado. ~!egis_1<l.ç-ªOULm(JJio~.na_con- ào que TIt:lgar;lh'a a assembléa, por não poder, nOI?
stltUlçao ) . na~~on"~!:!1.I]aJf1r tl:lrmO de I?als, ou de ~ev~r dar-Ih a nos - termos por eUe propostos, e 8lS
m~l1!!s:Proponho tam?em, q~e sesuppnI?a o resto ]us~~mente o que se acaba de praticar. Em quanto
do artigo, que ma~da I!1demn!sar a.pro~rIedade to- a dlzel' 'J !lles~o n~bre preopinante que o dito

•I?ad~ por convemenCla publica, na? ..s0 pelo 'valor Sr.. deput~Qü nao podia req~erer demissão, porque
mtnnseco, mas tambem pelo de a~eIçao.. a~ mstrucçoesdas nossas eleições se oppoem a isso,

Ist~ m~ parec~ v~gil,_f1..(}X.OI:l:ll~~.11.te, I!01S cada n~o tem lugar,' porque as instrucções dizem que
propnetarlO tem affelção ao que e seu, amda que mnguem possa escusar-so, mas não prohibem re
seja um cêpo, e não deve ficar no proprio arbitrio querer escusa, porque llinguem pÓde destruir este
dar preço indefinido. Isto não pÓde ter lugar em direito de requerer. Portanto voto pelo parecer da
bom cidadão, salvo em artigo mui raro, como livro, commissão da fÓrma que se acha. .
peça. antiga, .e de muzeu ..Pelo qu~ entendo, q.ue O SR~ SILVA LISBOA : ~ Sr. presidente, voto pelo
conve:n subrogar neste artigo depOIS. do termo Ul- parecét'díf·coinmissâo, ainda que não approYQ o re
dell~ntzado, a clausula - por Q1'bttramento de latorio na parte (lue louva. ou escusa, ao nosso hon-
perttos. rado collega o Sr. Muniz Tayares, quanto á sua sen-

l\Ialldou tambem á mesa a emenda seguinte: sibilidade, que o impellio a pedir demissão do lugar
( Proponho que se omitta a clausula com exa- de deput~do, que t~m dese~penhado, antes en

ctidão, e que sé sub:'!'gue ---' por arbitramento de t~ndo (amda que nao orequell'o)! que talvez con,
peritos; e que se supprima o resto do artigo.-Jose vmha.. q~e esta augusta assemblea desse uma ~e-
da Silva, Lisboâ ll. monstraçao do seu desagrado, por ter elIe pedIdo

D' ,.d' . d' , sem fundamento tal demissão. Logo que apresentou
1\1 ,lo-se ~m J!as parte~ a emenda para se a sna peticão entendi que até se devia indeferir

propôr a yotaçao, mas f~_r~geltadíl.em ~mb,asel!as. in limine, be~ que reconheco, que este congresso
O S~. ANDRADA í\IACHADO lambem offereceu outra em relllettel·a á commissão,·procedeu com a regu-

concebIda nos segumtes termos, ao art,21 : 'laridadedo regimento. .
« Em vez de esbulhado diga-se privado, e an- Sr. presidente, que importa que por documento

teponha-se á palavraserá.-Andrada 1lIachado' ll.-- offerecesse ullla~gaze.t~. do f'!.Çº!!hpso_.~~r~t?, que
Foi apoiada. nella fez a suggestão de Sêproceder em Pernambuco

Julgou-se a materia sufficientemente discutida, e no collegio eleitoral ~ eleição de outrOs d.epuládos,
o Sr. presidenle propoz : en~ lugar do ~r ..MUlllZ !ayares, e de Y<l:l'10S depu-

loS l 20 l 1 1 P tauos da prOY1UCla, se nao consta ter effeilo tal sug-
. e o ar. p~ssaYa a qua.- assou. gestão? .

2. 0 Se a ~semblea approvava o art. 21.- Ven- Só por isso a pelição do Sr. l\Iuniz Tayares se i
ceu-se que nao. _ mostra injuriosa ao heroico' povo Pernambucano. )

,3.
0

Se. paslsava com a emenda de re~acçao do Sem duvida, todos~2LprºJl.!'letª.rio~,,-t3J.1º.l11ens li
SI. Andrada Machado.- Venceu-se ~ue sIm.. bons. dotestão aodilo 110vel1islaJ~ar.ata, que,~p.elo

O SR. PRESI~ENTE declaro~ q~e_ nao prosegUla o sgir~()i!J)~Qiªºçª~gQtilr..,.fp:~s.!'ºa,gllenã~)jláIlem
debate do pro]ecto de con~tlt.Ulçao por ter dado a t}ra"dIreitº1.Qillguenl, .e, Jl.eI~jlpih~;:~§·dºp(lWRe
hora dos pareceres de COlllmIssoes. nlIIl. a UlaqualIdadi;\.401I1secto.,su~ata.ca as lma-

O SR. ARAUJO LUlA, por parte da commissão de rill.s. . ..
constituição, leu o seguinte: Qgº!!!.pií.o te.m fl)J:w.ºeespidto,nM.enlra_D:e~te

cOllgresso. ,
E' mister coragem ao soldado no campo da ba-

talha~-··· ,,,,,,".- .-._ " - '."

·"'Sem duvida todo o bom cidadão aspira ao bom I
nome, e estimá o fayoravel conceito, ainda de qual- \
quer individuo, de que é capaz de bem servir á sua
nacão.

Quanto a mim, sJU.e1!LQI)_j)li~,0..d§J2.!Jus,_Q...§!Lam
bic,LolJ.o õii:"tí.(IQIrÜtQv.idade.ju]ga99.pelomel1 Pai~,
e-·não desmerecer o favor do entendimento desta
augusta assembléa: ... . .. ."
;"'Quem·serve ao, publico, está e'};posto ás ii,lyeçtivas
ese:iitéÍ1ç~s . dosnéscios~Illáo~: porémdeve ser
c·ófuó ó inttepido pi1ot(),~.que arJosfu,..as tempes-tades:' ". .... ..... ... ~ ... '., ' ..

O SR. HEIiRlQUES DE J;l.EZENDE olferecim a se
guinte emenQa :

( Mude-se a palana não póde na palavra niio
deve.-Henl'iqlles de Rezende. »-Foi regeilada.

O SR.ALE"iCAll:- (Não oouYirão os tachigra-
ph(ls.) . /
. O· §!L.$!LYA. ~IS.llºA :-S1'.. presidente, como se

-podia esperar neste recinto o elogio de Barata, á
vista do seu corp~ de d~licto 'na gazeta offerecida
na petição do nos§o injUriado colh:iga, .e a censura
do meu \'oto conlra'quBmmaldiz (ios deputados desta
assembléa? - .. '. . -- .
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Sr. presiuen te, admiro a corLezia do Sr. Alencar;
porém devo dizer, que o m.eu conhecido caracter me
defende IhLnota de desacreditadói·.··· . .. ....
'~Eij:~iªQ.t!e~aci~éditêi·ílBili·alá:as suas folhas são
as que o desacreditão ; e o n105n10 Sr:Alüncardiz
queel1ãsatãéao··á· nluitas pessoas. .

E' noto do, q~le elI.IL~stá sedl1~imlu.liU\ºVOcom
dl1~~§_-ª_!!arcl)lcos, ().?l!ggest~es..s.eJ1,iciosas. NflÕ·sei

(

d1!!'..l.ls?pra.ã.i!..es!!<2ill.a,; o descredito está nas acçõ-es
propnas, e nao nos dItos dos que earacterizão as
consas como ellas são.

F~iargn.~dl1· d~,,:!~ard.e.expressge§ fort(!s. cOQtra
J,3ªmta,.~eIl.ful ª~H9.d~puta~o d.a provillciaAã ~ãhia,
~\JIllª-PJ3r:teAço. l\las 1StO mesmo reforca a minha
ra~ão de i!!glg,na!::.~Q. ~o.l}trª-ªqlJªUd.a.dede.g{lze
t~!ro, ~ !!~O..\l.!L~g1{uJ.ado_: tanto r:t:Jais que _!!l!L~s
crIptor de Barazal'w.s, naO tenu(Lv1p.do tomar posse
n·~_~as.s~i.ri!iJiª;-·é visto fazer relniricia á tãodis
tinct,a honra da eleição do seu paiz. Elle despreza a
patrIa e aos conterraneos, pois lhes dá alcunhas em
uma d!1s suas fol~as, chamando - esi!:lp.:i4(J,.111Ihia,
-bahu!d\f).s_dQd~abn. - .

Eiiillm, Sr. presidente, pelmit.ta-se-me dizer com
1o apostolo das gentes.-Peccadas publicas casti
j gllem-se pnbllcamente.

Julgou-se discutido o parecer, e sendo proposto á
votação foi approvado.

O SR. DUARTE SILVA:- Sr. presidente, ha mais
de quinze dias que tenho pedido a palavra para fazer
um reqnerimento a esta augusta assembléa, e não o
tenho conseguido; vejo que as indicações, que estão
em discussão, levão inda muitos diélS; .e por isso
peço permissão de dizer algumas palavras para re
metter estes documentos á mesa em nome de meus
constituintes. Rogo a V. Ex. que m'a conceda.

Foi-lhe concedida, e disse o seguinte:
Sr. presidente, com,pe,zar meu, e s6 por fazer o

que devo a meus constItumtes, vou apresentar quei
xas a esta augusta assembléa. Os habitantes da
villa e districto eleitoral do Rio S. Francisco da
minha provincia, não podendo maIs supportaros
despotismos, violencias, e até caslig9g qu.e.sofr'rião
d~e.::I!tfJ.::cºJ:C[rfªTjmlªçho; que os eommandava,
qUeIxarão-se a el-rei, antes da sua retirada, e foi
tão justificada a sua queixa, que se expedio ordem a
este respeito, ao governo da provincia. Este, ape;ar
de ser o protector de Camacho e ser elIe sua creá
tura, não pôde deixar de suspendel-o do commando
do districto.

Todavia progredio o desgosto dos povos, porque
sendo, pela móI' parte, milicianos, e ficando Cama
cho com o commando destes, continuava inflam
mado pela vingança, a ser o seu perseguidor.

Depois com a mudança de governador, e com a
quéda do velho despotismo, conseguirão os povos
que fosse suspenso do mando das milícias, corno
havia sidoQ:.do districto.

Esta luta dura lIa 3 annos, atéqueCamacho áforca
de industria e patronato acaba de consegúir de um
conselho de guerra feito na capital da provincia
(longe do clamordaquelIes miseraveis povos) o ver
se justificado, ou antes descul pado d.os vexames, que
commettera 110 seu passado commando. Não se lhe
manda entregar o mando do districto, o que mos
tra que ficou conhecida a sua capacidade, porem
vai commandar o batalhão de milicias,isto é, o povo.
util ~aquelIe,mesmo districtQ, qUI;} desde 10gQ fica.
debaIXO da vlrga ferrea do seu declaradoinimigo. ..

Sr. presidente, eu não cansarei indiscreta1l1911te

esta augusta assembléa com a historia dos sofr'ri
mentos daquelIes ml'US constituintes, e das desor
dens que tem havido entre elIes e eatecomman
dante : mas francamente declaro que, pondo-se os
pm·os em deSesperação, receio consequencias des-
agradaveis, e desejo que se evitem. .

Eis aqui o requerimento:
«Requeiro que se remettão ao governo, pelomi

nisterio da guerra, os papeis, que apresento em
nome da camara, bat.alhão de milícias, e povos do
districto e villa de S. Fmncisco, da minha provincia,
afim de que, juntando-os áquelles que o mesmo
ministro tem recebido, e aos ql1e lhe forão dirigidos
pela repartição dos negocios do imperio, tenha
consideração ao que representão sobre o tenente
coronel Francisco de Oliveira Camacho, e lhes de
fira, attendendo ao socego e tranquilidade dos mes
mos PO\·os.-O deputado, Duarte Silva.»

O "lESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa os indi
cados papeis.

Os Srs. Andrada l\lachado, Carneiro de Campos e
l\lontesuma, oppuzerão-se á remessa requerida.
(Nada escreverão dos seus discursos os tachigra
ph9s.)

O SR. DUARTE SILVA :-81'. president'l, estou mui
longe de pretender que esta assembléa se erija em
tribunal para julgar o tenente-coronel; sei que não
é isto de sua· attribuição: hão faço mais que reque
rer se remettão ao governo os documentos e peti
ções, que apresento por parte dos povos, que dema
siado têm sofr'l'ido, e são digÍlo~ de melhor sorte.

Está decidido por esta tlugusta assembléa que elIes
não têm ontros procuradores se não os seus depu
tados, e nesta qualidade é que requeiro por eUes.
Quando se trata de servir aos que pozerão em mim
a sua confiança, estou prompto a todos os. iucom
modos e sacrificios. Se a assembléa quer que, como
procurador de meus constitlJ,intes,eu'l'ecorraao mi-
nisterio (foi interrompido pelo Sr. Araujo
Lima, que disse.-Nãa.-)3e devo limitar-me a este
recinto, que outro meio m.e resta senão o de diri
gir-me á mesa? Isto mesmo já tem sido praticado;
um illustre deputado da· provincia de S. Paulo en
viou á mesa uma indicação, .que julgou a bem da
s~a provincia; a assembléa a recebell como reque
l'lmento do nobre deputado, e a dirigio ao governo:
eis o exemplo que hojesügui:. .

Disse um illustre deputado, .que remettendo-se
pela assembléa, seria pôr o ministro em coaccão :
eu digo que assim seria, se a assembléa com á re
messa interpozesse o seu juizo sobre o negocio:
mas, Sr. presidente, além de não ter outro caminho
como disse, que requeiro eu? Que sejão remettido~
ao governo para este deferir, tendo. em vista a trilU
qnilli.da.de daqueÀles povos; e. será isto querer impôr
ao nlll1lstro com o echo da assembléa? . ..

Sr. presidente, estou tão persuadido da inteireza
do ministerio que o meu pedido não encerra outra
consa senão que lhe sejão remetlidos os documen
tos; ,e.pQrque? Pornão.ir·eu mesmo entregar-lhes,
e solICItar o despacho, contra o·dever de um depu.
tado da nação. Insisto pois que· sejãi) Í'emettidos
c:mforme.oineu requerimento. . ...
. Alg~ns Srs.. depu,tados propuzerão que foss!ltudo

r~mettIdo a commissão degueqa ;.outros á de jus-
tIça; e outros a ambas reunidas. . .

b Sl\.Dq.~ll.rE SILV,A :..,....Sr~PI:eS!peIlte, uma vez
qUe. se, trata:de que aassem!:)léa s.ej~ instruiqíl~deste
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· .(t)Aacta. não.mencionade~isão alguma da.assembléa
· sobreesteprojecto ;mas,no.ori,ginal acha-se anotado
· Sr. 'secretario de ficaI para 2a leItura.

· negocio, que interessa a milhares de cidadãos, vo- te~'á par1!- seus.filhos oprivilegio de matricul~1> gra-
tarei pelas duas commissões reunidas. tUltas em todas as universidades e academIas do

Não havendo quem mais pedisse a palavra, pro- imperio. . •..•... , ...•....•..•............•

Poz o Sr. presidente: . « .7.° Oque contribuir com2:000S terá o sobre-
dito priVilegio, e será demais condecorado com a f-.!

].0 .Se o requerimento seria' remetLido ao gover- insigniade cl!vaUeiro JHl.m~.dem 4!LÇ!,uzeiro.
no.-Venceu-se que não. '. c 8 ° O que der 3000/1 t • d

2. 0. Se deVia 1'1' a aloO"uma c.ommissão.-'Venc.eu-,se c, ... : IP.. era a mesma con ecora-cão do paragrapho precedenté;porémamatricula
· que fosse ás commissõesreunidas de guerra e Justlça gratuita se estenderá aosj!Qtos-p-or.}'ªremia.
com urgencia. . cc 9.° O que der 4:000$ terá o meSlllO do paragrapho

· '. <LSR. CAlIIARA requereu que se fizesse ala leitura precedente, e de mais o seJl relrat? posto para sem
de um proJecto de lei, que mandára á mesa; e de- pre nas salas academiças-dasunlversidades do im
pois de algumas reflexões sobre não ser a hora pro- perio com o seu nome, e por baixo a 'legenda, Gra- 7
priapara taes leituras, decidio-se que se lesse.' tmn est, quod Pat'l'ice civem, populo ,qllededisti.." .

c( 10. Pelo donativo de 5:0008 serão cpnferidas
C( PROJECTO DE LEI as mesmasgracas doparagrapho anteceqente; po

rém a das matriculas se estenderá aos netos por
C( A assembléa geral constituinte e legislativa do ambas as linhas., .' .' ..• ~ .

· imperio do Brazil decreta: ,{ n. Pelo donativo de 6,0008000oÍnesmodo
cc 1.0 As quatro academiasmedico-cirurgica, mi- paragrapho precedente ; porém as, matriculas serão

litar, de marinha, e pintura, que já existem pest~ gratuitas aos bisnetos por varoniãsómente.
· côrte, se remiiráõ em um corpo, que se denommara C( 12. Pelo dõllaIivo de 7:000S000 se conferirá o

o Instituto Brasilico. .' mesmo doparagrapho precedente ;,porém as ma-
'«2-:oFãi:ão parte delle o gabinete de historiana- triculas gratuitás serão para os bisnetos poramba.s

tural, a livraria publica, hortos botanicos é o obser- as linhas. •.. ..• . ,. ,.. ~'... '--_....
'vatorio. « 13 Oqrte contribuir 8:0008000 terá a recom-

C( 3.° Haverá nesta côrLe uma direcção:geral de pensa prescripta nopar~graphól1;poréma.con
estudo, qti.e presidirá a todos ás ~stabeleci~entos decoração será ' de official.!!ilQ,r.çJ.emd,o,çn!zeiro,
litterarios do imperio, e o seu preSIdente sera o do C( 14. Pelo. donativo de9:0008000 se .conferirá o
instituto. '.. . . mesmo do parllgrapho precedente; porém as ma-

C( 4.0 Nelle se estabeleceráõ quanto antes CInco tricti.las se estenderão aos bisnetos. po.r.ambas·as
cadeiras de direito. ,linhas..·. --, ..._<.......

« 5.° Emquanto se lhe não dão melliores, terão"lf 15: Pelo donativo de 10:00080.00 se retribuirá
'por estatutos os da universidad~ ~~ Coimb!a, .ena o expresso, nó .paragrapho II ; porém ·a condeco
'pa1'te em que forem faltos, suppl'lrao os do mstltuto racão será de digni@rio na ordem do crúzeiro.
de Pariz: '. ~c 16. ,Pelô doiíãtivo'ifê-U:OOOSOOO se dará o
. ci Paco da assembléa, aos 4 de Novembro de 1823. mesmo no paragraphoprecedenté; mélsserãá as
.-'0 dêputado, 11Ianoel Ferreira da Camara de matriculas gratuitas aos binetos por ambas as
Bettencourt e Sá. » . linhas._..

Ficou para 2a leitura. (*J c(I7. Pelo donativo de 12:000S000 se dará o
O Sn. Go~nDE "requereu o mesmo para. outro pro- mesmo do paragrapho precedente; mas as matricu

las serão gratuitas aos terceiros neto.s por varonia,
jecto, e leu-se. . C( 18. Se alguem contribuir com 40:000S000, terá

C( PROJECTO· DE LEI o mesmo do paragrapho precedente; mas será con-

d decorado· com ainsiguia de .Q'rão_~ru. z;. .
« A assembléa constituinte e legislativa e- <c:;...: ", c(19. Se algueni der 80:0008000 terá o n:tesmo

· creta : b do paragrapho precedente;é o. titulo de barão.do
C(1.° Em todas as camaras do imperio s~a ra ~io.,.· .• " .....~7-~

- uma s.ubscripção voluntaria ·parél o estabeleCImento cC 20.0. pr.oduct..o. de. todas as cOlltribúiçõess.e.rá
de universidades... .... . d 'd - b d B T r d
«'2:õ-LooO"rque alO"oum; ou aloo"unscida.d.ãos.: gene." re. UZI o a acçoes no '. anco o, raZ!, appIca o

t todo o seu rendimento á run.dação. e melhoramento
' rosas, e philantropicos assignflremquan las,. cUJa de universidades. .' .•. , . "
somma cheO"ue ou exceda a 1:000S000, a camara .
officie ~o go~er~o, e contil!-ué a offic.iar todas as ve- C( 21. Os contribuintespóderMJazer cessão de
zesque se completar a referIda quantIa de 1:°90$000. todos osp~Vilegios em outra pessoa idônea, me

cc 3.oEstasubscripção seja tã9voluntar:la,' que nos o do sel). retrato. na, sala. àrademica. Paço da as
nem se convide pessoa alguma para ellà, delXando- .~~~I~::::l:;:'~eOutubro de 18~3."- Anto:lioGonçal-

· se livre o patriotismo de cada um. . . .'. ..
C( 4.° Serão.aceitas todas as offertas,por peque- O mesIrlo Sr:. deputadopedio a ~J~iaque foi

'nas que sajão.. , . .'.. apoiada eappro:v'!.~a; afeitá a2a leiturã julgou;'se
C( 5.° Quem quizer contribuir com I:OpOS,edahI' obj!J~!Q~de déI!§ração....

para cima, se dirija p~r escripto imme~Iatamente a ',..
;Suallfagestade }mpe~Jal pela secre~an~de estado O8R, CARNEIRODÉ CAMPOS:---' Eu jáhontemJallei
· dos negocias do ImperIO, ou pela medlaçaoda,cama- da necessidade de tratarmos da lei da liberdade da
"ra do lugar.. . .... .' .. imprensa ;ueGessidade que todos reconhecem; e por
'. C( 6.0 O que fizer dona.tivo. de um conto :de reIS isso requeiro 'qneou se debata~seguidamente', .ou

ao' meIíosem t.odos os <lias, em qüesenãodiscúte
aconstituicão, '. ",'

OSR P~ESIDENTEdeclarouque teria emJOIll
brança o requerimento ;< e tendodadoa.hora,as-
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PARA JosÉ JOAQum CARNEIRO DE CAMPO:>

Sessão em 8 de Novembro de t. 823

RESOLUÇÃO DA ASSEilIBLÉA

siO"nou para a ordem do dia o referido projecto da
lei sobre liberdade de imprensa.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos de
tarde.- José Antoitio da Silva Maia, secretario.

de 27 de Julho de 1822, inclusa por cópia, se man~

dou excluir da folha desde Janeiro daquelle anno
em diante, ignorando-se o motivo desta exclusão.

cc Deus guarde a V. Ex. Paço, 5 de Novembro de
1823.- Manoel Jacintho Nogueira da (l-ama.
Sr. Miguel Calmon d/L'Pin e AllJieida ».- Foi re~
mettido a commissão de fazenda.

IIlm. e Exm. Sr.- COI)1petindo ao poder legis
lativo decidir sobre os objectos das duas consultas
inclusas do conselho da fazenda, datadas de 15 do

Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti- corrente, uma relativa ás, duvüLaELJ[I!e"occorrerão á
tuinté e IcO"islativa do imperio do Brazil,approvando junta. q.€l.,f~~ell,ª(l <:la provincia da_Bahia;'ua'}ntel
o parecero da commissão de constituição sobre o D.genc!~ªo.. .QflJ;:r?lo 'deI2de N'0ielllbro de1822,e
officio de 3 do corrente em que o governo, commu- a outra 'sobre o afói'ameritõ" qUo preténde Placido
nicando a escolha, que' tinha feito do ·deputado Antonio Pereira de Abreu, do terreno dos proprios
Felisberto Caldeira Brant Pontes, para o empregar nacionaes situado no largo da Ajuda desta cidade:
na qualícIãdede ~a:oJ~~ºJ,L,Q..IlgLe_s pe.dio a manda S. M. o Imperador transmittil-as a V. Ex.
esta assembléa a, necessana dIspensa na leI para para serem presentes á assembléa geral consti
effectivamente o nomear: manda participar ao tuinte e legislativa do Imperio.
governo que toma~~emconside~tt.~?cp?r..!:~llado cc Deus guarde,a V. Ex. Paço, 5 de Novembro de
a pouca abundancIa, d~,Tlrzes mplQmatlcas neste 1823.- Manoel Jacintho Nogueira da Gama,
P1íjzepôr-bUti'a'a'ciT~umstanciade ter}ã'ijJII:J'lsta- Sr. Miguel Calmon dn Pin e Almeida» .-Foi re
dº-Q..Jif;lP..IJ1ª-M,esQQlhl<!Q 'ª .t!'.lltart!e.negoc!g~, ~este, mettido ácommissão de fazenda.
imp.erio, a Ju~r~im~,J1j'lAml;HHla~ cQr:tes,e ten~o Passou-se á ordem do dia, e entrou em 2a dis
tambem em vista 'a utilidade de nã..Q.f;l!UlJ-"raçll:r ao cussão o projecto de lei sobre a liberdade de im-
go~o os meios, com que ellejulga p.Q!lor d.~sem- prensa: ~--'..--._---,..
penhar ~~l~~~'o q~~e --é ~~ .seu,d~yer p.rapcllr a ---c< Art. Lo Nenhuns escriptos de qualquer qual{
bellí~Ro l~pel'lo: resolveu dlSp~~(l!....l!.'0e~Q.o l° dade, volume, ou denominação, são sujeitos á cerr- \
de:2e.te.Il?:~~?deste anno, para que PQssa o ifItQ.âe.,. .§.I!Ia, nem antes, nem depois de impressos.»=Foi !

p~!.a.Qo' s.er empregad,o com? o mesmo gQverno pre- appro~'-----"" ,
tende; com,! declaraçao porem de 'voltar a exercer: as l<*rL 2.0 E' portanto Jjvre a qualquer pessoa im~
altas funcçoes, de que .se acha a.~tu.almente e!lc~r- primir, publicar, vfinder e comprar os livros e es-'
-regado, logo que se .~ltlmar a r~fel'lda commIssao. criptas de toda a qualidade sem responsabilidade
O que V. Ex. levara ~ao conheCImento de Sua 1\1a- alO"uma fóra dos casos declarados nesta lei - Foi
gestade Imperial. Deus guarde a V. Ex. Paç? da apoprov~do. . " -
assembléa, el? '1 de N.ovembro de 1823.- ilhguel cc Art. 3.° Todo o escripto impresso no Imperio do
CalmondzL Ptn e AlmeIda. Brazil terá estampado o lugar eannoda impressão,

e o nome do impressor ;quem im'primir, publicar,
ou veir'dei" algum' escripto sem estes requisitos, será
condemnado em 50S, e q~!!U:u~omprar pf;lrgerá
~:ue~IWf~!.re~ que tiver C()mp.r:.'l9--º,,~ .QdlIJ~lo do

6SR. VERGUEIRO :-Proponhoa suppressão da ul
tima parte do artigo, em que se impõe ao com
prador a pena da perda dos exemplares que tiver
comprado, e a do duplo do seu valor. O comprador
não tem culpa do que falta na obra; o que imprime
é que tem obrigação de fazer essá declaração. Offe-
reço a este fim uma emenda: , " ,

cc Proponho a mppressão da pena aos quécompra~
rem.- Vergueil'o.» ..... Foi aQQiada. '

O SR.1\1oNTESUMA:-Opponho-me ao que propõe
o nobre'deputa"do, e sustento, a doutrina do artigo
em ambas as partes. A peria tem por fim evitar que
circulem doutrinas damnosas,ásociedade, e este
fim não se consegue se não incorrer ná pena tam
bem o comprador dos escriptos nocivos ;' além disto
o comprador é tanto infractor da lei como o im
pressor; ~~no caso do, compradordail.<;ousas
furtadas. Se o dono'dá-óbra'fôr só cóndemnado,o
preço por que a vender lhe dará para pagar a multa
e para ficar com lucro; e. a lei será uma determi
nação vã e illusoria, porque o escripto correrá s.ein
se obstar ao que se pretende em beneficio da so
ciedade. Demais eu não posso considerar senão de
má fé o que deixa de guardar neste caso a lei, por
que nada ha mais simples e faci! do que ver se o
escripto, que quero comprar,. temou nãgôlugare
anUO da impressão, e o nome do impressor, por-

PRESlDENCIA DO_ SR. ~IACIEL DA COSTA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a chamada, e acharão-se presentes
63 faliando com causa os Srs. Gomide, Pereira da
'Cu'nha Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de Rezende,
Brant' Pontes, Andradá e Silva, Rezende Costa,
Carneiro .de Campos, Costa Aguiar, Ro~l1a.'Sil.,.
yeira l\lendonca,Carneiro da Cunl1a, TeIxeIra de
GouvêaPedreh:a do Couto, Almeida e Albuquer
que, C~sta Barros; e s~m ilUa os Srs~ i\~uniz
Tavares, Carneiro, NogueIra da Gama, RodrIgues
--da Costa, Locioe Seilbitz.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a aeta da antecedente foi approvada.'

, c( Illm.(e Exm. Sr.-Em resposta ao ôflicio dá
13 de Outubro passado, em que se fazia saber ao
'O"overno, que aassembléa geral constituinte e legis
lativa do imperio precisava se lhe ,commurii
cassem as razões, porque se mandou suspender a
pensão, que recebia pelo bolsinho João Jacome de
BaumaÍI, participo a V. Ex. de ordem de S. M. o
Imperador, para ser presente á mes~a assembléa,
,que procedeIldo-se no thesouro publico ás neces
sarias averiguacões, se achou, que quando o paga,:,
mento dos pensionarios do bolsinho passou da casa
real para o mesmo thesouro, fôra o dito Bauman
"Contemplado .com a quantia de 360Sréis annuaes,
'que continuou a receber até que pela portaria
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tanto quem não repara para esta formalidade . obra
de má fé, infringe de proposito a lei, e deve por isso
soffrer· a pena.

O SR._VERGUEIRO :-Não acho força no que acaba
de dizer o illustre preopinante, tenho por injustiça
pUIlir o ~ºmprador pelo ql~e f<:lta~olivro-;-'ese
isfo se estabelece neste caso, nao seI porque em
todos os mais, em que se castiga o dono da obra se
não ha de castigar tambem o comprador deHa; a
differenca de disposição fórma uma incoherencia,
que eu ·não poss~ admittir. Diz o nobr~ depu.tado
que a não se castlgar o comprador fica Jllusorlaa
lei, porque o editor tem no lucro da venda com que
pague a multa,. mas esta reflexàonão me persuade
de que deva impõr-se pena ao comprador; o que
deHa se segue é que deveria ser maior a multa do
editor, v. g., condemnado na, perda de todos os
exemplares, porque então não poderia indemnisar
se, é tinha o seu etreito a lei. (O resto nãO'se ouvio.)

O SR. CARVALHO E l\lELLO:- Quando o direito
crimi~ohIbeqíialquer facto, e estabelece penas
contra os que o perpetrarem, o primeiro fim éo
acautelar que semelhantes factos contrarios ao bem
estar da sociedade não se verifiquem, ganhando
mais a sociedade em prevenir os delictos do que em
castigaI-os. Este principio gerál tem especial ap
plicação ao dt> que tratamos .. A?sim como é ~e u_ti
lidade geral, e conforme.ao.dlreIto de todo o cIdadao,
o ter a liberdade de eXprImll' porpalavra ou pores
cripto os seus pensamentos, no que muito con
siste a liberdade civil e politica nos governos con
stitllcionaes, assim támbem convém ao mesmo in
teresse geral reprimir todo o abuso que se commet
ter em semelhante materia, ou seja em offensa· de
qualquer particular, ou ao governo.

Seria mal enten(lida a liberdade de imprensa se
fosse .licito á qualquer abusar deHa para offender
qualquer cidadão,e muito mais por qualquer maneira
tender ao fim da sociedade menoscabando, ou pre
tendendo destruir a força moral 'e physica do go
verno.

Por tão justos motivo~ se mandou; nes~a augusta
assembléa formar o proJecto que dIscutImos, para
que houvesse uma lei· que prevenisse os crimes
desta natureza e .os punisse quando aconteeessem.

Uma semelhante lei, qne classificasse os diversos
delictos e estabelecesse penas proporcionadas á
sua maior ou menor gravidade, é sobremaneira
justa e necessaria. Nas abobadas deste augusto !e
cinto têm muitas vezos resoado eloquentes dis
êUrsos em abono desta ·verdade. São obvias á cada
passo ·nas obras do? escriptores Ao seculo as ra,zões
poderosas, que apOlão esta doutrma.

Eis aqui porque no artigo qu~ discutimos ~~ndo
se estabelecidoquaes erão osesCl'lpt~s q~e devla~ser
prohibidos, se accrescent~u, que nao .so osautore~
deUes e seus editores deVlão ser pumdos, mas ate
os queos espalhassem, e.até os compradores; .

Propor~i0J.1arão:se:-lhes as pe?as segun~o e deCl
didd e111 dll'ello crl111mal para a Justa medIda deHas,
e jnlgárão dever c?mprehender os c?mpradores,
corrio algum tanto reos dos mesmos delictos.

Verdade é que estes menos cri~inosos se~eve~
reputar, pois que neJ?-!l!!.escreverao, nem os lmpl'l
mirão nem os pubhcarao.

l\ladé certo, que estando ell~s prohib~dos.por lei,
de que se não póde aUegar. 19norancla, mdo .os
compradores vel-os,· promovem_ de algum modo a
sua publicação, e sempre mostra0 querer ter, e fa-

zer apreço de escriptos condemnados como contra-
rios á felicidade publica. . .

Assim não é destituidode crime. .o cOInprado·r·da .
Cousa furtada;s~ mqstradólo tend9IDotiyosPB:ra
q!lerer fu!tal-a ; IstO e, comprando.a quem não po
dIa possrnr, por preço diminuto, ouporóutroqual
quer modo semelhante. '.. .'. '. •. •... .'
. ~odavianãodevemos alargar. tanto as nossas
ldeas, e estender. as. I)enás á •esta limita,ção particu.
lar; e eu substltumaportantoem lugar da pala
vra-?omprador - as seguint~s- to.d.os_aquelles,
egLcuJo_p-º.d,e.dorema~lg<1as ..,-..A~sim comprehen
dendo-se nesta expressão 'geral todos os que con
correrem para a maiai'. publicacão dos escriptos
prohibidos,' tendemoSa evital-a: e asàtisfàzer ao
fim primario da lei; .que, favorecendo o direito qlle
cada um tem de explicar as seus pensamentos sem
censura ]lrévia, evitamos por todas~smaneirasos

abusos desta preciosa liberdade. ..'
. EUInando á mesa a minha emenda:

« Eaquelles, em c~jopoder se ach~em os exem- 11

pIares, osperderáõ, e o duplo. doseuvalor.- C.al;~ 1
va lho eMello.».....,Foi apoiada. .

O SR. FRANCA :- Sr. presidente,.eu· entendo 'que
a pena imposta no artigo contra o comprador é mui
politicl.l porque tende a constituir um fiscal do
abuso da liberdade de imprensa em cada cidadão ;
o qual,. se' obra dehoa fé, .examina immediata
mente, e antes de comprar a óbra,seellatem .es
'tampado O· nome do impressor,o lugar e anno da
impressão; e deixando de compraI-apor fq.llades
tes 'requisitos, dirilÍnue-lbea extraccão,e torll'a
gravosa ao autor, ,ou ao, iinpressor a ·publicacão ;
e se procede de má fé; lá tem essa pena, que· lhe
impõe o artigo, a qual é mui proporcionada, e ra
soavel para a curiosidade ]lurgar o seu delicto.

Não me posso pois accommodar á emenda do Sr.
Vergueiro j porque destruiria este meio indirecto
de castigar o abuso na sua origem; difficultando
pelo menos a extraccão para com todos aquelles
compradores" que procedem com ingenuidade, e
respeito da lei. ..' . .'.' '. .. .

(Fallarão os Srs. ,Araujo Lima, Carneiro da Cunha
e Galvão, mas não se entendeu o tachygrapho Silva.)

O SR.l\Io~l~sHuA pe~on9vamente' a palavra, e
offereceu a emenda segumte: ..•.

e<Proponho que se. supprimão 'aspalavras-e o !
d.. U.:Plo do Set.b valor-o sU.bstitliiri.d.o':'se-.lhes.a.s pala- !

vras- e o valor de cada U/n do~ ~xempla1·es........O de~ j
putado, Monteswna.ll- Foi reJeItada;' . .

O SR. ANDRAD.-\ l\hCHADO tambempropoz as se':'
guintes: -.~--~-.--~ - .. ..

1.a « A passar a ultima parte dóparagrapho, ac.~
crescente-se-não indicàndo a pessoa de quem os
houve.- Andmda Machado)l. ."

2." «Em lugar das palá-vras--sem estesie@isitos
- diga-se":- sem qualquer destes requisitos'7 An-
dradaiJlachado,» Fóram ambas, apoiadas. .•.•

O·· SR. GALvÃo igualmente offereeeu a seguinty :
« Em 50$000 réis, e na perda dos exemplares : e

se já se ·não acharem os exemplares será a pena de.
150$000 réis.-Galvão. )l-'Foi apoiada.

'0 SR. ·]!JBEIÍl.O ··DE ANJ)RADA··tllmbempropoz uma
nestes term~--~· .. .'. .':.';

«( Quem imprimir, etc:,ll.Íé·Ofiín seja:stibstitiii~ó
pela seguinte emenda-e todo o impresso sem.qual
quer de.stes re.quisitos, que se publicar ouv~ndeF'
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C( EMEND,\

'C( Quem. declarar com falsidade a19uns destes re
quisitos,será cóndemnadoem'75S000> réis; c' e
quando pela' 'falsa' 'declaracãoattribuir o impresso
a' pessoa existente'ueste'impetio se lhe, dobrará a

.será tomado, e perdido para aquelle a quemperten- miudamente os gráos da escala; mas que o falsario
cer.-.Ribeiro de Andrada.ll-Foi apoiada. . ' que em sua falsidade prejudica a honra e fazenda
. O S!l~;_G,L,!.~.:-Sr. presidente, opponho-me ás do cidadão innocente, em materia· de abuso da li-

(

'emendas;tanto 'd() Sr. Ribeiro deAndrada,conio berda~e .de,imprensa, sej.~ c~stigado com a pena
-do SI': Galvão, que pedem asupp'ressão dos exem_pecuma~Iad~ 1qOSOOO reIS soment~,quaJ?-do pelas
'plares abusivos. Fano ne!ta ·materia. sómente, por_ordenaço~s ··sao' Impostas penas mUlto maIs graves
·que tive a honra de entrar na confecção doprojecto aos.falsarlOs de lJualquer ou~rogenero deescriptura
que se acha em discussão : ene andou por mãos de mUI. d~sproporclOnado castIgo me parece relativa-
alguns ill'ustresdeputados, que agora têm fallado me!!te. E' por isso que faço a seguinte emenda ao

·contra. Trata-:-se aqui de duas penas,uma de 50$000 a~tIgo em orde~ a guardar-se mais exacta propor
réis contra o publicador do escripto· abusivo, e çao em um delicto, que entre nós por justo titulo
outra do seu duplo contra o comprador. se reputa um dos mais. graves. .

O projecto, .que eu tinhadelineado,não tinha cc O que falsificar algum dos requisitos será con-
I t . f li d" demnado. em 1008000 réis: e quando pela falsifica-

pena. il guma con ra .esse In e zQ.()!!lil§_or ;pOlS çãoattribuir o impresso á pessoa existente n,este
entendi que nenhuma culpa tinha , devendo por isso .
ser supprimida. O que tambem me parece desneces- Imperio, 200S000 réis.-O deputado, Franca·.JJ-
sario é o augmento das'emendas para,a perda de Foi apoiada. ' .
todos os exemplares j porque isso já está. providen- 9$.R,.~Al\j,!!,r.Q__GO..N!!!M : - Sr. presidente, eu
ciado adiante no Si 43. Regra geral é-de todos os qUlzéraque o cidadão, que sé julgasse offondido por
escriptos que forem 'abusivos, ou por conterem uma tal falsificação, tivesse o direito salvo de pro
"injurias, ou por faltar algum dos requisitos deste ·ceder contra o falsario, além da imposicão da pena
.§ ,30, necessariamente serão suppl'imidos todos os que dambem<meparece diminuta; Segundo estes
exemplai'es-e isto entende-se além- das penas res- principios.eu mando á mesa uma emenda, ou addi-
"pectivas aosdelictos, que se·vão: declarando nesta tamento, nos seguintes termos: .
,lei. Tal é o caso presente, em quedevehaverne- C( Será condemnado eml00S000réke mais em
.cessariamente a suppressão de todos os exem-plares. uJ:!! mezde prisão j ficando" além disto salvo odi-

,Se,pois existe uma regra geral desuppressãono reIto, de accusação, que compete ao offendido, que
dito, § '143, para que se fazem: emendas para essa r~ndo intent.ar a ~ua acção criminaI.-Aranjo Gon-
.mesma suppressão? . ',' . . ':, . dan. J)-'FOl apoIada'.
[ Depois de longo debate (do, quaLnada escreverão O_ S!!.:.:....!:":lE!t,;\!?,A .]IASHADO :-Eu acho realmente

·OS! tachygraphos) julgou-se discutida a . materia do d~feItu.os.o ~ artIgo.b'ãIlando da1 a parte do artigo
,artigo e suas emendas, eoSr. presidente, dividindo ~go,. prImeIr~ que. tudo, que a-palavra· falsifica?'
Q. artigo em duas partes, propoz : . nao e aproprIa, . porque nada haVIa verdadeiro an
· ,;1.° Se passava a la. até ás palavras......,.e O nome tes, que depois se falsificasse jpor isso necessita
.do impl~essol·.- Venceu-se que sim. . ' ser alterada a expressão. Emquanto á pena tambem

2.° Se passava o resto do artigo como estava. acho que' deve exacerbar-se, lll,asnão tanto, ,como
..,..Não 'passou. . b d t d dq'Entrárão então em vollicão as emendas', eo propoz o no re. epu a o; eveaugmentar-se por

• que ha sempre mais malicia em fazer urna declara-
. ,SI'; ,Galvão pedia licenca para retirar a sua, o queção falsa do'que em ommittir declaracões marcadas'

'lliMoiconcedida. • é maior o crime, e por maior o gráo de mal dev~
Oi SI' . presidente propozá assembléa : caber maior pena, todavia parece-me que levada
1.0 Se approvava a emenda do Sr. Ribeiro de esta a 75S000 réis fica muito bem.

Andrada---Foi rejeitada:' ' Quanto á 2a parte do artigo igualmente emenda-
'2.° Se 'approvava 'a' 2a parte da do Sr.. 1tridrada rei, pela razão já dita, a palavra falsificação., Con-

'l\lachado.,...,.FoLapprovada. , " -i'cordo lambem em qlie deve ficar salva a reparacão
3.°. Se approvava a supprcssiva: do Sr. Vergueiro. d? 'damno ou injuria ~o cidadão>br~ileirooffên-

-FOI <\pprovada. ,', . . ,. '" ,,', '.' . '.' "dldo,mas accresceutareI caso qlle'a haja j poisha-
.,JWgou-sElPortantoprejúdicadaa emimda do SI': verão' casos, em que não~enhalugar: 'o exigir_se.

Carvalho e'}\lello, ea 1~parte. da do Sr. Andrada'Supponhamos que um escnptor novo quer publicar
l\Iachado, por se não ter verificado a condicão, comas suas idéas,e não querendo que se saiba que são
que fôrll offerecida.: " • 'sua~, as 'dá em n?me d~ algum. homem celebre da

( Art. 4.° Quem falsificar algum dos requisitos naçao; se· o escl'lpto nao.c.?ntlver cousaalguma
mencionados no, artigo antecedente será' condem- contra ?S ~~stumes, a relIgIao ou o estado, nem
nado' em '50g000 réis, e quandop~lafalsificacãoatacarmd1V1duo, ~lgum em; particular, n~o tem
aitribuir o impresso á pessoa existente nesié irilpe- lugar;' a .p,ersegulçao, porque nenhum damno teve
rio, se lhe dobraráa' pena.» , "',, • em vIsta fazer esse pobre homem.
'(:f 'SR. ~FRANçA:--:..Parece-me que a segunda parte S~·alguem. secapaci~asseque o meull?J:!!elhe

do art. 40 que trata das penas do faIsario, aggra- pod~a ser utI1 e se ~obr:sse comellej eu dma- o
vado o seu 'delicto com a calumniosa attribnicão do ~sçrlJ;lto de, facto nao e m~u,mas como nada me
impresso a terceirll'innocenle,nãoguarda a'devida InJurIa, eoautorse,persua~oiquc ~isto lhe resul
proporção com o 'que vem estabeleCidoma la parte tava .alpum bem, delXal-o VIver."--Sao estas as mi
do mesmo artigo. i Diz este : (le1becontinumb.)Qra nb~sld~as,epor ellasfi: uma emenda que eu julgo
que a falsificação, do:1ugar" eanno dà:impressão' ,satIsfara a,.estaiassemblea:
01.1; <1,0 nQme,do iJnptessor, substituindo_se-llie, úrJ
outro que' não existe por. exemplo, seja. castigada
cpm -I), ,·peull, pecuniaria de50S000 réis, igual á do
.ílWctó·daquél1~ que om..thitte e occultaestas. circurn
sta:ncil\s" corno fiça "di,sposto. no'. art.' 3.°, passe
muito embora, por não estarmos a subdividir tão
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2. 0 Se passava a 1" parte da do Sr. Andrada
Machado, até as palavras..,.-50g000 réis.-Foiappro
vada.
. 3. 0 Se passava a emenda do Sr. Gondim.-Foi
rejeitada;.· ..

Ficarão prejudicadas a la parte da emenda do
Sr. França, e tambem a la da do Sr. 1\Iontesuma,
e a emenda do Sr. Gama. .

4. 0 Se passav~ tal qual a 2a parte do artigo.
Venceu-se quenao.

5.0 Se passava a 2a parte da emenda do Sr. Gal
vão,"-Foi rejeitada.

6.° Se passava a 2" parte dado Sr. Montesuma.
-Foi approvada. .

7. 0 Se passava a 2a parte da dó Sr. Andrada
1\Iachado.__Foi approvada.

Julgou-se prejudicada a 2a pátte da emenda· do
Sr. França.·. .

O SR. VERGUElRO pedio a palavra paraofferecer
um additamento para ter lugàr entre os§§ 40,e 50,
e mandou-o. á mesa concebido nos seguintes ter
mos:

pena, além da indemnisação do damno,·ereparação
da injuria, caso houver, que compete á parte. offen
dida.:---Andrada Machado. ll-Foi apoiada.

O SR. GAMA :-Devo expôr á esta assembléa que
esta pena de 50$000 réis imposta ao falsificador me
pareceu imperfeita, por ser fixa e inalteravel :para
toda e qualquer obra, seja de papel avulso,seJa ~e
folheto, ou de livro; pois que no caso de usurpaçao
de propriedade alheia póde a quantia de 50g000
réis ser pequena para certas obras grandes, e ser
grande para papeis insignificant!3s.

Está a razão porque os políticos na applícação das
penas aos delictos sempre buscão inventar urna
bitola ou escala, que melhor possa proporcionar os
castigos á gravidade da materia e seu valor. Se
guindo pois esta marcha procurei:achar urna pena,
que subisse ou descesse em proporção do damno
feito; e lembrei-me em lugar da condemnação, que
aqui se diz de 50g000 réis, marcar o valor de mil
exemplares, porque assim vinha a pena a ser pro
porcionada não só á natureza do abuso, corno tam
bem ao valor da obra. Eu mando á mesa a minha
emenda:

« No valor de mil exemplares.-Gama. »-Foi
apoiada.
· O· SR. G.-ILvÃO pedio a palavra, e offerecp.u a se

guinte
cc EMENDA

cc Quem falsificar o 3~ requisito do § 3° além da
perda da obra pagará 50g000 réis; e se attribnir a
obra a outrem, além das penas, que deveria soffrer
o accusado se a obra contivesse doutrinas explica
das nos paragraphos seguintes, terá a designada na
lei.-Galvão. >l-Foi apoiada. .

O SR. l\ION')'Et!U!I!~ fez um discurso ; (mas não se
entendeu~ótâélíigrapho João Caetano) e depois delle
offereceu uma emenda concebida nestes termos:

« EMENDA

« Proponho que depois das palavras-50g000 réis
-se accrescente as seguintes « ficando salvo ao ci
dadão o direito de haver a indemnisação do damno
e reparação da ,injuria. »-0 deputado, Montesu
ma. )l-Foi apOIada.

Julgou-se afinal discutida a materia, e ~ Sr. ~r~
sidente propoz á votação ala parte do artIgo ate as
palavras-50g000 réis-~ão passou. . .
· Disse então que ia propôr a Ia parte da emenda
do Sr. Galvão, corno a mais ampla.

O SR. GAMA: - Sr. presidente, tenho a fazer
urna declaracão sobre o modo de votar. Quando
ernitti a emenda no valor de 'mil exemplares,enca
rei a questão não só comprehendendo o caso de
injurias que deve ter medidas legislativas á pro
porção da pessoa offendida, mas tambem C0!llpre
hendendo o caso de furto de obras de proprIedade
alheia; porque assim vem essa pena a abrang~r
tanto o fúrto grande como o pequeno em proporçao
a seus valores. (A' m·dem.) Estou ~a ordem, a_ ex
plicar aos Srs. deputados. que nao· entenderl!-0 a
questão por este lado, pOIS mostro ser a mmha
emenda a mais ampla para votar-se.

O SR; PRESIDENTE,· seguindo o que tinha dito,
.propoz: .
· Lo Se passava a la parte da emenda do Sr. Gal~
vão-Não passou. . .

« ADD1TAMENTO

« A faculdade de. imprimir qualquerescripta ori
ginal ou traduzido, é propriedade do autor ou tra
ductor e de seus herdeiros, por espaco de trinta.
annos contados desde a primeira impressão..

« Quem imprimir, violando a propriedade decla
rada no· artigo precedente, perderá para o .proprie
tario todos os exemplares existentes, e () valor dos
vendidos.-Vergueiro. )l-Foi apoiad'o. . .... .

Nãoprosegnio a discussão por ter dado a horáda
leitura dos pareceres.

O SR. 1\IARIANNO DE ALBUQUERQUE :-'-Eulembro
que será conveniente que a illustre commissão
encarregada dos negocios do estado· ci~latino dê
quanto antes,. o seu parecer so~impõrtaiite
negocio; e pode V. Ex., se o julgar justo recom
mendar a brevidade, pois' é de summa urgencia a
materia.

Assim o fez o Sr. presidente.
O SR. l\I9~'!'!lEi!J~A: - Sr. presidente, a assem.,

blea-declarou no dia 9 de Outubro que o. dia
12 do mesmo mez Era de festa nacional, e isto
pelos motivos de ser oanniversario do n3!Eigimento
de .Sua_jlI-ªge.~~ª-<!º.,.!LJmperai!pr, dª-.jJ!-'L~a,c,Cla
m.iç~g~e d~.e.l~.YJ!Ç~g~}!.Q.J?J:a,~iULça~peg9riª,ª!l_.irn
perio ; mas quando estaresoluçãose'participou ao
governo houve falta de. exactidão no omcio da as
sembléa, corno se notou quando se recebeu a res
posta do governo em que apontava um só destes
tres motivos; .e por isso se ordenou que pela secre
taria da assembléa se expedisse outro com todas as
declaracões, o que assim se executou1;110 dia 11
marcanao-se os tres objectos referidos.

Não posso portanto deixar·de admirar-me vendo 9;;
hoje no Diario urna portaria de.23 de Outubro, do ..
ministro do imperio, em que este participa aodeseni
bargo do paço aqnella determinação apontando
lhesómente um motivo, corno se elle não tivesse re
cebido o omcio deH, que servia de explicacão ao
de 9.. O que parece á vista disto é que o exeêutivo
f@-º--qJJ&q~~.!, sem~s~!!1bar~~~~~_m. àsJt~!ipeta
cões desta asseníl5feá; e por isso· cumpre declarar
ihe-mui-põsltivamente ~as suas participações
devem ser feitas na fórma dasdêliJjerãcõésdã as
Sãiíibléa, e-iião áõseilãrbií,rlõ~-·------_·_- - .

-----<?-"-~>~._---- ...
56
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Isto deve fazer-se quanto' antes para que não pa
recá. que n6s declaramos este dia de festa nacional
p'orum 56 motivo, quando n6s o fizemos por elle
reuritr em si tlLtJ:e.s.JllaioresJ;\po_chl,l.!'JloJ?Tª?iil, e
para qUlL<:Iiministro r,ePLú:e.Jlºcql!lLl<g,e ~ãº com
m~lajªlta~<les!aIla,.tureza.

'O SR. ANDRAÍ>A l\:hCHADO :-De differentes cau
sas p6de proceder1:!stafalta. A la vez que se ofli
ciou ao govern~ sobre este obje_cto, s6mente s.e f~z
mencão do motiVo da acclamaçao apontada na mdi
cacãó do Sr. Ferreira de Araujo, e ommittio-se tan
to'o que eu lembrei, isto é, o de ser o ann~ve:r.sario
do nascimento de Sua l\:Iagestade, como o mdicado
pelo Sr. Vergueiro, que foi o da elevação do Brazil
a imperio.

Este descuido do secretario da assembléa conhe
ceu-se pelo aflicio do governo, e expedio-se nova
ordem ; mas agora vê-se que desta segunda o minis
tro não Jez caso, porque expedio as participações aos
tribunaesno dia' 23 como se tal ordem não rece
besse no dia 11. Istopóde ser feito por maldade, e
póde ser descuido: mas neste mesmo 20 caso ha
sempre desleixo no desempenho de suas obrigações.

As Côrtes de Portugal tambem declararão dia de
feSTa naclOnalõ-dõ~nÍlnõS'do'KérD~'Jõ'aõVr; nós
fizem-õS'o"ii:iesmo~'más-fivemÕs-e'm "cõnsiôeràção
mais dous motivos, e queremos que saiba Suá l\:la
gestade que a nação se felicita e congratula pelo
seu nascimento. Se isto se occuHou de,P!_oposíto, é
criminoso o ministro,' eainda que seja 'déscíIido
dev'esefã([veftidõ1íara não proceder de leve.-- ,

Apoio portanto o reefuerlmentõ-do nobre deputa
do, para que não aCGnteção cousas semelhantes no
futuro, e para que o mhi.istro fique entendeI!do que
deve olhar com cuidado paraãÇordeIt(dá assem
bléa; e fazer lavrár na conformidade cdellas 'as suas
pâfticipações.

O SR. illoNTESUMA':-Sr. presidente, queira V. Ex.
propôr-áassêiribléa se entende que se offieie,ª.G go
,erno afim de que seja mais acautelaaó' rio <:!Luípri-
menlo-dãs-o'rdens da asseõibléa. '

081\: ANDRADA MACHADO: - E. qU(l":renQ'ye as
participacões, na~foriiia, que ultiliJ.ámen te ·se lhe
co!iííllüillcoíC' ' ". . ' ...

'OS'R'. CARVALHO E MELLO :-Se o ministroesti
vesse'presente, talvez nos dissesse alguma :razão
attendivel; além de que não me parece justo que
semIljais E).li:aIlle alg\lIll delibereIlJ,Q!,destilI!ta,neira,
põ)·qué-pro.~~~~!p:?s..~e.~c§n..1íec!lll~nt~ de_~ausa.

O SR. J\IONTESUMA :-Talvez eu esteja enganado;
e requelrõp'oTisslr que V. Ex, mande buscar o li
vro do registro, pois quantoJ.Il~seIlçª..do.IlJ,~istro,
~..aQªolu.tªmt)!.ttt)desnecessana ; o que basta e ver o

-'oflicia ultl'llo, quê' sê"e'Xpedio ao governo, e compa
1'ar-se com a participação feita por elIe aos tribu-
naes ; e este exame requeiro que se faça para se
ver de que lado está o engano; agora já está com-

l
i . promettida a minha honra, e quero que se liquide a

verdade.
O SR. RIBE<RO DE ANDiU.DA :-Eu creio que não

ha materia: para questão. 'A assembléa expedio um
omcio anterior á portaria do governo de que se
trata, logo nada mais ba a fazer do que combinar o
oflicio com' a portaria para se' ver se esta se expedio
com asdeclaracõés indicadas; e se não estiver con
forme, diz~~e. aô,g9.Yê'nO que a emende. Parece-me
que a nada mais se rEiaüZ ã1füéstão:

O SR. ANDRADA l\1ACH:-\.DO: - Realmente houve
engaIío da patteàõSecretàrio da assembléa ; mas
quando se conheceu ordenou-se que se, expedisse
novo oflicio ; agora o que resta é verse com effeito
se mandou esse novo oflicio, para s\L.nito.faze.L,ao
ministr{)LIllla ~ªJj..YeI~.Il,Qia., eSCusilll.ll, porque se
êlte:llãô 'teve 2a participação :em tempo, não cahio
em falta. . .

O SR. CALUON :-'-Eu servia então de lo secreta- ,
rio; e:-rêêonhecido o engano expedio-se aVIso no i
dia 11 com a declaracão de todos os tres motivos;
ora, a portaria é de dáta muito posterior porque é de,
23, e por conseqllencia o engano é da secretaria de!
estado, onde provavelmente por equivocação se fez l
obra pelo lo aviso, e não pelo 20 como devia ser. \
Eu leio o dito oflicio de 11, que, aqui se acha regis- J
trado. (Leu).

O SR. ANDRADA MACHADO :-Está feito o exame;
o oflicio é de 11, e portanto a falta é do ministro.

O SR. CALUON :"":Parece-me que á vista disto o ]
que ha a fazer, é officiªLde novo ao governo. para
queJ~ça as particIpações nacõllfol'l1ií'dadEl' dó 20

OffiCIO. ;-': :/

O SR. PRESIDENTE propoz então á asseuíbléase]
devia officiar-se ao governo.-Venceu-séqu~sim.

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO, como relator
da. commissão de legislação e justiça, leu o se
gumte:

« PARECER

. « ,A commissão de legislação via o reqU:er{in~rito
d~"P.~ig.rªwnJQ!l3!·Ç~gJ.:tt)J:~eal, que pede providen
CIas desta augusta assemblea a bem da segurariéa
publica, e da individual dos cidadãos. •

'« Expõe o supplicante que na noite de 5 do cor
rente, pelas sete horas e meia, estando na porta da
sua botica, no largo da Carioca, fôra espancadopelo
major de artilharia montada, José Joaquim Janua
rio Lapa, acompanhado do capitão Zeferino Pimen
tell\:Ioreira Freire, e por elles affrontado, e insulta
do com palavras injuriosas, e ameaçadoras, na sup
posição de ser o autor das cartas impressas com a
assignatlll'a de-:-Brazíleíl'o Resol1tto-do que lhe
resuHarão duas contuzões, uma no ante-braco es
querdo, e outra sobre a orelha direita. A commissão
é de parecer que o_§.upplicante.de.Y:fL.!.'ecorrer aos
meio.s-ordiII.-ª!,iºS,Jlprescriptos nas leis..----.
~Paço da assembléã;-Sde'Novéinbro de lS23.-

Antonío Rodrígues Velloso de Olíveím.-José Anto- r
nío da Silva lJfaia.-:loão Antonio Rodrigues de i
Carvalho.-José Teixeira da Fonseca Vasconcellos 1
-Bernardo José da Gama. » •

O_,~!l~~IºNT,E:s!J"!.A ::-Sr. presidente, para da~ o
meu voto nest~ matena, pa~a .appro,yar ou reprovar
o parecer da lllus!re comIll1ssao, nao posso deixar
de exigir a leitura de alguns papeis, porque cumpre
saber os motivos porque .. se derão estas pancadas
para.se examinar i?Lo~ªíl.0 édaquelles, a que tên~
apphclicão as nossas leIS, ou se está f6ra. do' ambito
~elra~,'parª ,',queJ 'ªs§~Il1bléª,!oIl1I:l.particular -co
.nQ~CIIl!epto,.d,~lI~!:l, ]lr()flra.a_!lgmpeJI:lIlte décisão.
A materIa parece-me de summa Importanciii; ei'Irie
rece maduro exame; e peço desde já o adiamento
para poder (combinar circumstancias, e ã.Ie'~trãzer
alguns documentos, que julgo precisos para funda
mentos do que intento ponderar.

O SR. PRESIDENTE ;-Está adiado.
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PRESIDENCU DO SR. MACIEL DA COSTA·

Sessão em ,(0 de NO.vembrode ,(823

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada,e acharão~se presentes
'75, faltando com causa os Srs. Pereira daCunha"
Ribeiro de Rezende, Costa Aguiar, Pach~o e Silva,
Silveira Mendonça, Oliveira Maciel e Fúrtado de
Mendonça; e sem elIa os Srs. Muniz Tavares, e
Lopes Gama. ..

O SR. PRESIDENTE declárouque abria a sessão,
bem que não estivesse presente o SI'; secretario Lo
pes Gama para lêr a acta da antecedente, e não
sendo isto impugnado, passou o Sr. seCl'etado Cal~

mono a dar conta do expe<!iente, começando ·por urp,
OfliCIO da camar'a desta CIdade em que remettia as
~niorias, que The tinhão sido dirigidas por óutras
caiiiã:rãSda provincia, na conformidade das in
strucções de 3 de Junhode1822~-Foi remettido á
commissão de constituição. .

. o SR. ANDRADA ?\lACHADO :-Estã adiado; eute- « S~rvo~dJ~.!lsJªd.o, o vossopodfilrnão chega senão I
nho que fallar contra e11e. a_~El.f~~~~r. a Jlªtflaíórajlo~LSeUS-IrrUros, vós Il,ª0 I

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-E eu igualmente. so..!.§.Sorpoileltberantr,J, IlãQ Vos compete senão obe~ i
O SR. i\IONTESUMA :-E' summamente necessarío deQe,r.. » -•• ; •••• -

tratar-se quanto antes deste parecer; o seu objecto .
não é um caso ordinario, o negocio de que se trata, . Se fi;0 presente caso se p~~~i's~~~' d~ '~l~~~ ~r~~
é de grande importancia, e de mui tristes conse- V1~e~cla, que o governo julgasse fóra das suas attri:"
quencias. Não é'sómente o acto de dar umas pan- bUl9oes, elle se deveria dirigir francámente ã nós
cadas, ha muitas circumstancias que o aggi'avão; e dIzer. «Corpo legislativo, commetteu-se tal deli~
nós não devemos olhar com desprezo para esse ci- ctO} e}l poderia puni-lo, mas.receio porqUe.julgo que
dadão queixoso, que vem procurar asylo neste esta ~ora do alcance do meu poder; e portanto vós
sagrado recinto, na representação nacional. que mterpretaes a lei, decidi, e dizei-me o que dev~

Requeiro portanto que se proponha este parecer fazer.~) . . ..
á discussão antes de qualquer outro, e se fosse pos- Entao a assembl~a a decidiria, porque njio esta
sivel para a ordem do dia; emfim é necessario to- .~,~~!!Q.J!lrgJ?Q._a.!!!-.!go,emj[l!e_tod-ªsestªOi(@ôui
mar-se sem demora conhecimento deste caso, mui ç~.§tav@..J!a.p"eSSº~-ªº.I.ej,e,.!llle dfileiqia como
n.QYo_PJ~la_s çircumstaucias, e .~lepois d.Q qllJirja-me 1~~aj.<>!_f~~~.d.ºO.qllILr,J.Iltt:lIl!li..a. "
~ã().r:!lJ.l.!:!lo.glguro!!ª.nÜ}lh_ac~:,a. Eu vejo qti~â.c!'1!s . Porém ~_~_ove!.J.l? 1!ªº_ºJ~g,ªs_si.m, usa.º,o,§eu gei-)
offi~Iae~.J!.9,rt~g_ue~esforao atacar a ca.sa de um CI- ~~~o!-e,Illl~-º'1.213S@cªoqlle quer. O rei de França
dadao Er~zllelro, e.com~ tenJ!Q.ilql!,I}a!la.QQ.a fa- a. cada momento se dirige ao· corpo legislativo a pe
vor ~a mmha,patna, ,e co.ntra.~IIdo.ºqu~"e lus!.tauo, dIT,.1?e o que quer; e o mesmo fez em Lisboa, José
re~q'!~CJ.l!al!!ll~F<!iamefaçaoo mesmo. da Silva Carvalho, que. achou as côrtes amigas de

Ainda ha PCLlg:.o ag:\lUall(ü ~onfr_ª-~sêeê_!~s._ofli- conde~cender" não. duvidando dar-lhe licença para
ciaes adIií.Ittig.o~-ªo_nºªso.--ª-er:Ylço; e assim comó os remoçoes arbItrarIas de cidadãos· sem culpa for-
dous forão dar aquellas pancadas, não sei porque mada.. .
~~Q. irãQ.~s.J.~j3sJusitanos faz~r-Ille ~JlJ."~WO, por ~ós o qu~ queremos é que o governo diga o que
me ter opposto-as suas pretençoes. E pqls neces- eXIge de nos, como a commissão entende e é de
sario tom~r em ~uita consideração· este n,egocio, e justiça; declare º~<II;1e jJ!lgª-Il-ªÇgss_ar:i-ºpar~.resta-
com a maIOr brevIdade. bêl~.2er:!1<tKa,Ilm@!ªªdILemflernª-tJ:lº-l!çO, e nós

O SR. ANDRADA MACHADO :-Apoiado. veremos,segundi[.(l_:..que.pedir, o qjleThe devemos
O SR. PRESIDENTE declarou novamente que esta- d!t:-Is!9 e<f~~QQª-rgli.ll.r:.º.Gfil.élg!,CpiiDISUl'á; e o

vª-a<:liaq(L()_pªr~çer. ' .~.-;~~. itilieúc~~~e ser; n~nc~.~;~I.xas ~ncourada~, nunca

da?c~~'mT:S~~TA:e~n~~~Md~~~~s~it~fc~~Ii:iri§1iJ~ .)}fs~.'LôiE:;G,uú. : - Creio que está adiada a
sobre. os attentados commettidos na 'Parahyba "6, ~lscussaoJlelahora. .' _ _
Pernambuco, cujos pareceres, posto quea]resenta~.l\IUlTOS'~RS. DEPUTADOS pedir~o votaçao, e co~o
dos um na sessão de 22 de Outubro, e outroná'de n~ngu~mlequeressea palavra, Julgou-se a matel'la I
4 de Novembro, entrarão· unidos em discussão por dis~utlga; !3 Se!!º,9_propostos .. os dou!!., P1II!3CEl:@.!l.' .
accordo da assembléa naquella ultima sessão,: e fi"" ~E~o ~T:b~~~PYE2yª<Jos, .. . .' ..
carão adiados.<) •.... ,... . _Q~R",~~SIDENT~ deu para o~dem do dIa: 10 0 pro-

O SR. LOPES GAMA: - Admira-me á."lllaneira, Jecto Ael!3r-spbre liberdÔ;de_ de I!I!pre!1sa; e na hora
porque foi encarado este negocio! Qüándo;nésta ~os.~~lrxçer~s ()d(iC?mmISSao de JustIça sobre o re-
assembléa se tratou do facto da tropa dePprto-Ale- ~?:eI:n1W]lto.;de:QavldPamplona. .. .
are entendeu-se que se devia autorisarogoverno ,~L!("antoll"'se a sessão ás 2 horas e 10 minutos
par~ tomar as medidas, que então se julgárão .con- da.. tar.dé:.,,-José 'Antonio da Silva Maia, secra-
venientes; e não sei porque neste caso a eommissão tarIO. .
dá um parecer diverso. !>-. assembléa é UIIl;ab).'i,go
igual para todos; a, pub1icI~ade· nos dO)ls caso~ e a
mesma, e o fundo do negoClo tambem e. o mesmo j

logo parece que a decisão deve ser igual em ambos
os casos.

O SR. ANDRADA l\L.CHADO :-Ha grande differen
ca entre os dons casos; este foi participado paIo go
verno o outro foi lembrado por um Sr. deputado;
aqui ~ governo nos _deveria ~izer as medidas de q!!-e
precisa, e como o nao fez, nao temos que determI
nar cousa alguma. Demais, neste caso revestio-se,
é verdade, a tropa de uma autoridade que lhe não
compete; mas ainda não é isso o que eu chamo
grande mal, o maior crim~ é o ataque ao poder le
gislativo como se fez no RIO-Grande.

Era então obrigação nossa e~!'JHIl.p"unha@.de
soldad~~~'l,..qt,!~. se inclllcollAígçtora .Jia...)':Qn.tade
soberana da naciiôTõ' qUe era um attentado mUI pe
rlgôso-;-'maiorliiente para nm(l_':1ssemblé~,.lJllX,Elstá
.em uma côrte rodeada de tropas: ..

'Ei:if1ãescãsoife preciso que a a.~bléa. munida
daf9xça,qtgllhe compete, diga á tropã'clãf<fíil,e.n.~e :
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Deu tambem conta de outro officio da mesmaca- balhos e deliberações da,ª§sJ@bléa do que o povo:
mara, relativo á medida que tomál'a de abrir uma istotem-se feito eííi'tôdàs as assemJjléãs: -, - ~'"

subªº;r!Ilção para fªºi!itar oregr(ls~q~_ªrg1!n§_bra- E'iltrem,·ótl~o,e_'iaIbão--'Çôíi1~·Ilº§,Ol.l_I:I13p1 ou
'zileil'os existentes emPortugál, e em que a mesma mal, defendemos os seusdireitos. . .'
Camara-pema-a 'prolorigãcão do prazo marcado· na O-SR:-pRisiIlENTEp~opoz'o requerimento do
proclamação de 8 de Janéiro para se verificar o dito Sr. Alencar, e.foi anI!!Q.vado... .
regresso. - Foi remettido á commissão de con- :::.:-=
stituição. O S!k..SIr.}'!.LISBOA:- SI' presidente, Sr. presi-

dente I! Está alterada toda a ordem, não se.discu tio ,
fó~ede fila~~~~,tef~li~itan~~ ~~s~e~~?éad~~~Z s~: ejá~~i_appr~'Vll(1,1l .a, entrada tumuItuaI:ia. .gQ _p()vo
installac.ão.-Foi recebido com particular agrado. ~es~~saJa, .~~.IJ.t!él-º__:J:_'2girp.f3Ilto ! Eu requeiro que

se manaê(fiScutlr, porque fói decidido contra toda
O SR. CALDAS lembrou que era preciso officiar ao a ordem; esfá tudo inteiramente fóra da ordem,

~r-,..Aluniz T.'!.ya;rf3sPéJJa virreas§tlIJ?ir.o seulligar. não está decidido com a regularidade do estylo.
. O SR. PRESIDENTE declarou que já tinhá adver- Senhores, não vamos levar a praca de assalLo,

tido ao respectivo secretario para se expedir o offi- não queiramo§.!'el!ovar-asceüã--iiorrciiQsa:dapraca
cio. doC(lmmércio de21:dÜ\.bril, quando os eleitºrês

O SR. FRANCA;- Reparo que não se lê acta, e fôrá:.o=ll.i!Qf!J:!:alaâo.s';lÜ!JrilJjio serillifierdade, e se
ignoro o motivo desta omissão. precipitarãoa desatiJ!9s.- -. - -.. '..

Um dos Srs. secretariosrespondeu que se não lia, "-O-Si. 'ÃNIlRAD~; l\-IACHADO ;- O nobre deputado
por não .ler chegado o Sr~Lopes Gama, que era o podia falIar antesae se ter decidido, mas depois (
secr®íiio, qile-a'r~âigiià;e tinhaeirí§~i:f~ póder. não tem lugar. . \

Õ SR. ANDRAD'\ l\liCHADo;'::'-'Na verdade aqui O que me admira é haver tanto_!lle!!º.QOJlOVO, e,;
succedem cousas] que nunca succederão em outra tão pouco --º-ª..Jropa! No meio do povo brazileir0 i
alguma assemblea! E' necessario mandar buscar nunca podemos ,estar mal.\Aiiõ'iã-dõ,Tãiito-dos 81'S, ;
a acta, porque a falta della, é essencial; e todavia depiitã'ilõs diJino das {/álérias.) :
podemos entrar na ordem do dia, evamos andando O SR. CARNEIRO DE CAMPOS:- Sr. presidente,)
com a discussão até que ella chegue. o regimento prohibe expressamente signaes de ap" I

O SR. ANDRADA);; SILVA :-Creio que se deve con- proyação, ou desap.provação da parte do povo;' e )
sultar a~assembl~a, porque, quanto a mim, está aqUI mesmo por mUlto menos do que acabo de ou- .
nullo o aeto pelaJa.Jta (j,a .lição da acta, --,>- vir se lhe impoz silencio.'
l)SR. -PRE~'ÍD"ENTE:-=-Eu-'pergunto se não obs- Desde esse dia sempre o povo tem omido com

tante ser a leitura da acta necessaria para a aber:' louvavel moderação as nossas discussões,. mas os
turada sessão, posso declaral-a aberta.-Resolveu- apoiadºs,. que se derão, convém que não conti-

. nuem pois com elles não temos liberdade de dizer
se que SlIll. - . eis nossps sentimentos, e deverá levantar-se ases-

Entrou-se na ordem do dia, que era o projecto so- são. E' o que determina o regimento.
bre liberdade de imprensa, e leu-se o art. 5° con- O SR. ·RmEIRo DE ANDRADA:- Sr..presidente,·
cebido nos seguintes termos.

{(Art. 5.0 Todo aquelle que ab.!!.sar d~Ü~b_er.<tªde da nós somos representantes danacão, e a nacão, que

l
i imprensa contra a religião cátliolica romana, ne- nos elegeu, tem direito de ouvir como a assembléa

gando a verdaãêUe todos, ou alguns dos seus do- procede nas suas deliberacões; mas nem por isso
f gmas, ou estabelecendo, e defendendo dogmasfal- 'póde entrar nellas, e deveV. Ex. recõi:iiillendar a

sos, será condemnadp em um anno de prisão, e cem mãTói'ãttençãõ.
mil réis, e se o abuso consistir em_bl~~pJ1ºp1a.r, ou O S.~,A;J;.ENCAR:- SI'.. presidente,: eu já vi povo
zombar de Deus, dos seus santos, ou doclllto re,.. á roda de nós, eI@:~_n<!~fe~.malalgum::-'~~--
ligioso approvado pela igrejacatholica, terá a pena --:-O-póvoi- Sr:1lresidente, náoé capaz de faltar aos
de seis mezes de prisão, e cincoenta mil réis.)) seus-ââveres; se _1~~e~?~p_oll.l!oje..!I!Jl.apoiado,

O-SR. ANDRADA MACHADO ;- Eu peço a leitura do houve alguma l'azao paralsso; lisongeou-se quando
additamento do Sr. Vergueiro offerecido na sessão õ~~!~~,!-_<!ajUª-qhâa.õ_Q!~_~!Lque' esfàvamosmais
antecedente, porque foi proposto' para entrar entre seguros entre o povQ qu~_.enlre_jnropa~Nàda ha
o artigo que se acaba de lêr e o 4° e por isso deve Illiii:[:q.Q-][@)~lõ.· ' ", .-- .;--
discutir-se antes deste art. 5°. O SR. l\hRIANNO DE ALBUQUERQUE;- NãQ....Jemos

O SR. CALMON disse que o additamento estava qu~.em~~. ~?_Jl2Y_o; '!Jlt~~_.º-Ue_ :éo..no_sso.ªpoio,
junto á acta, que devia lêr o Sr. Lopes Gama, e que coll1~ f?1_o_n~ss() Ç()A~tltwnte.
tinha em seu poder, e que por isso não erapossivel O SR. ANDRADA l\IACHADO :-- Que esta é a opinião \
sa.Lisfa~er(ào que requeria o nobredeputado. I da assembléa não póde duvidar-se. '

Fizerão-se 'algumas observações, e afinal resol,.. Creio que V. Ex. bemvio que mui poucos Srs; de-
veu-se que se discutisse o art. 5°. . putadosficarão. sentados, quando se propoz a en~

"_,_ En trou a este tempo na sala o Sr. secretario Lo- t~a~a do pov~; mas o que.se quer é que o P-Q.v_o_ ,bra
r<:t-, pes Gama, e tomou o seu a~sento. . zil~Ir~_g;ue e,ll!n.poyo. ~E!ºs2e._g~neroso, não tome
..1- O SR. ALENCAR;- Uns CIdadãos, que deseJão ou. pa~e nas IIO~slls de..I~~e..;raçºe..ª,_Jssodep1.odone-

vir as discussões, me pedirão agora que visto. não nhl!:!Ir: . ,.' . . .
hayer lugar já !las galerias, requeresse eu áassem~ O SR. PRÉS!D!'NTE pr~p?~.n9y..Ig!!!lntese o 'povo
blea a permIssao de entrarem para dentro da sll]a, entrava; DeCIdill,~~emreSIm. --.-
ficando por detraz das cadeir~s. ~os deputados; eu O'SR. FRANÇA:-Eu.-quero saber ~efiça.eIll re-
o proponho, a assembléa decIdira:, . . _ ' '. fE~._~E!!:a.r() Eo_v.o.P!lI''!...Q.§!l1.i!9 ~empre qué queíra,

O SR..ANDR~DA 1\IAC!IADO.:-: NIsto nao podeha- P~~_ll:_seraSSllll,teremos.gr~lll~eS::-jn~õÍ1vÊlIiiéJÍtes.
ver duvIda; llIn~em e m~s :l1!ere_s:.ad(jJJ.C)Jl tra- porque o povo antes querera VIl' para baixo do que
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ficar nas galerias, e isto ha de necessariamente per- emen~a ao artigo, e duásaddições, que julgo· ne-
turbar as uossas deliberacões.-T:','-'~'- -, -".__.' cessarias: '
- Quª,ndo asgáfêriâs estiYesetn. tã,o eheÍasq!!.e não «EMENDA
c~ibaJª~illi\ifiiiIlgliiim~~ convenJl() ,que entremyar~
baixo, mas fazer-se isto geral para todos os dlas, e «Todo o quê blasphemar,ou zombar de Deus ou
incompativel í, basta a bulha Jia.entrad!l. e sam!ia atacar os dogmas ·do chnslianismo em todo' ou' em
pagperturbar OSifoss9JJi;tlll!1hos. parte íOU estabelecer ou defende; dogmas falsos

O SR. ALENCAR :-Entendo que isto não fica para s~~á condemriado em um anno de prisão,'e cemmii
! regra geral de todos os dias í mas que só tem lugar rel\ Addi
I, no caso de estarem as galerias cheias como hoje, em «.a ção.- Todo o catholico romano,·que(.
i que veio tanta gente não ,se.. i, por,llue. -' atacar .os dogmas espec,iaes da religião cath,olica

---- -- ,- . . .. - apostohca romana, zO!llbar dos santos, edo culto
O SR. FRANCÃ.-~- Era·i explicação que eu queria approvado pela dita igreja, terá a pena de seis me,",

para não haver duvida. zes de prisão, e cincoenta mil réis. " .
O SR. CARNEIRO DA CUNHA:- Eu quero então que «2.a Addicão.-Aos membros das diversas com""

U
I se diga: « Todas as vezes que o povo julgar que ha munhões é liéito dIscutir qualquer ponto doutrinaI
objecto interessante a discutir, e não couber nas .ga- de religião.~And1·ada 111aéhado.))- Forão apoia
lerias poderá entrar para o salão.)) Os negoclOs, das a emenda,.e as addições.

I que tratamos, são deUe e de nós; e por i;;so qUB;ndo Propoz então o Sr. presidente se amateria do
\ houver objecto importante, que eUe querra OUVIr, e additamento (ouduas.addições) entravaimmedia
I não couber nas galerias, deve fazer o mesmo que mente em discussão.-Venceu-se que não.
Ihoje, porque a não observar-se em todos os casos O S F
lídentico,s, então não devia fazer-se hoje. R. __~ANgA:~ Voto pela suppressão do artigo;

e douã razão. EUe tem duas, partes;-nD.átéria da
O SR. ANDRADA MACHADO: - Em regra as galerias primeira parece-me que vai de encontro com o que

chegão para·agen1e-;-'que tem tempo de vir aqlú í ~o projecto ~e.constituição está vencido· respeito á
mas ha dias de maior CO!:lCm:re11cia. lIberdade religiOsa, declarada como um direito do.

Estã:6ütio'da-p~:te de V. Ex. ordenar que o!t!!!!e cidadão. .
lá não cabem, venhªºpa.r.;L~§j;ª_l'~!l,fóra do re- Todas as communhões têm o direit~ de fazer os
cmtó-dos'Srs. deputados. Is~iez semp're._em seus cathecismos para educação das pessoas, que·
Portugal, e l!..u.n~-'Lh.Quy_epe.J:Igo. O .20v~J.. at~~.!l: nascem na sua communidade religiosa" ou se lhes.
cioso por sua natureza; estOlg.e.rt(),quenao ,faltara querem aggregarí e nesses cathecismosse hão de·
aoseu dever: 'expender, e publicar .necessariamente os princi-

;1 '-co~~urí.icou:-se ao povo que podia ep.trar, e en- (Iios de sua crença, que devem ser em parte con
,c/ r.heu-s~<ITllt<i"ID.eJÍ.f(íi~'~i!1it .., .--. ... -- trarios á doutrina da igreja catholica apostolica

• L ·"Õ-Sn:'PRESIDENTE:- A a~sembléa acaba de dar romana.
) ao povo generoso desta capital a prova mais írrefra- Ora as leis regulamentares devem sempre ser coor
) gavel da confiança .que neUe tem, a~ttindo no denada_s em systema unisgno com o direito p'!-blico
,'seuseio e tem por lSSO mesmo todo ~lrelto a esp~;-_ .da naçao, que as faz, e naotem lugar estaturrmos
I rar qúe,'eUe continuará a conduzÍ!-s~P?ID,c'0'tca~a- nesta lei em hypoth~se doutrina conlraria'áqtielia
\ mento e generosidade que~Platea~(?r!i,q~t~Atad(>,.que t~m9s_estabelecldo em. these, e como artigo de-
. N<í caso:ço",ntrl}l'io,j ao.prirn--ºirl;l ,si~I!~.c1e. ill!PX9.va-conshtUlçao. . '" , .

ção O\l desap1l10y'~,Ça.!Ldº"g1!,12.:.!!islt~t:e.Ilt-ºJ!.s.fu;s,~<te- Isto no que res~elta a pnmerra p~rte.. Quan.to a
pufãíIôs;-TiITçi::10 p~10.re,gl:!I!9!l.tºJglerrompere:t--os, segunda tambem Julgo desnecessarlaa doutrma,
trãJjá1hõs'e(levantar~La',~ssaQ;- , . porque o blasphemo, e o que zomba de Deus, ~ dos
O'~Ã':....;.tenhoquedarumasatisfação s.eus~antos, tem pepas marcadas na orde!1açao do

a esta assembléâpol'ch€!gartão tarde; mas tenho es- liv.5: e talvez mms modera<!as do que as Impostas
tado tão ímco(Il.lllÓdádo 'que, a não ter ~eito a acta, agora,.e ou umas ou outras hao de prevalecer.
de certo não Vínha'cá e foi-me impoSSlvel vir mais ;4. dlfre!ença de obrar P9r palavra, ?U por es-

d ;, c"~ c1'1pto, nao meparece mUlto substanCIal para se·
ce o,.M Era melhor que o constituir direito novo a este respeito., Eu mando á

O SR. ANDRADA ACHADO :- mesa a minha emenda '
nobre deputado tivesse mandado a acta, com a des- . , .'" : ., . ' , ..

1 d' e que é muito sufficiente. « Peço a s}lppr~ssao do art. 5°.-0, deputado,.
cu pa, que a, _' . Fm1tca.))-FOI apOlada. "

OSR. LOPES GAMA fez entao a leltJIra da act~ ~a· " ',' ',. ' ,
t d t essão que foi approvada j e conll- O SR~ FER~I!L-\. FR.rn.çA. pedm a palaw.a para l'

an ec: en eal.scussio do art. 5°. mostrar a preCl~ao de omlttira parte do artIgo, que \
nuou se na _ . ' . se refere ao. ~nme de blasphemar ou' íbmbar de- j

O SR. AN,DR;.-\.DA MACHADO .- Eu acho este artl&O Deus; e depOls do seu discurso mandou á mesa a;
em contradicçao com o !lue se estabelece ~a constl- emenda seguinte: ." ,
tuicão' e por isso o hel de reformar. (Nao se en- • '-
t d ' t h grapho n.aprova desta proposicão.) « Peço a suppressao das palavras -blasphemal'
eA~h~°ta:blm muito nova a celeb~e inversão de ou z01!lbm' ~~ peus,-10 de Nov~mbr? de 1823.-·
'd' . 1 ual se impõe pena maiOr ao que ne- Antomo Fe11 etra França.))-FOI apOIada.
1 eas, pe a q, li '- d 'O S C . E - t . 'gar a verdade,dos, dogmas da nossa re glao, ou e-: . R. ARNEIRO.- Unaovo o que se su_ppnma
fender doO'mas falsos, do que aqueUe queblasphemar o artIgo todo; mas a la parte entendo. que nao deve
e zombar" da divindade í de sorte que, ~en~o e~t(J Conservar-se. Garantir a liberdade religiosa li todaS"'
crime muito maior. é qualificado por mUlto lliferlOr as seitas chr,istãs,e declarar delictos os, efr,.eitos dessa)
o que realmente não posso conceber. liberdade, estabelecendo pena~ co~tra elies, é no·

Por estes meus principios, aliás ~ui difrerentes meu modo de entender contradictono e absurdo ..• J

dos que seguirão os autores do proJecto, fiz uma ' ,' .•. '.•...•..... ; ...• ',' ••••.•
57
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Se ha crime, é ecclesiastico, e aos bispos está (cArt. 6,0 O que, abusar, excitando os povos 'di~,

~~~~i~~~d~o~~u~~d~~~:~e d~~~l:c~~tacJo~ .~s. :~~~: ..•..r.a~~J~~.~egr;>'ár;.lbQ~~..li.ar.·a.a~.'u._.m~.ê•.arád..a~_Õ;tdo.e~.·.i.·n.n....~a....i.•da'~.·'••".m•.·.e~.•~.• ~~:; ')
Quanto á 2' parte acho que deve conservar-se, 'I!!Q.ta,s;eoitocentosml1 réis,e se-º-Ji~t~~m~ios.

.porque se trata d'um ataq'ue positivoab culto esta- indirect9.§"fazendo _aU!3gllrias, esp..ªfuando ~~s~on-i
, fiança, ou.p.ratic.ando outros semelhantes. acfos,:

bef~~~'que temos admittido a liberdade religiosa, sera~condeiillladõ-em:;metade dasobreditapeilâó» /
tambem queremos que se slistentem os dogmas da O SR. COSTA B,Ütll.os:-,- Como estollpersuadido
nossa religiãoj e portanto o que os ataca c0!ll des- que não: haverá crime maior do que o' d~ perturbar
prezo publico, assento que commette um Cflme so-: 'LordemSõê1aí~' entendo que devesergran.!!e a.I!.e.na
dal e em tal caso deve ser punido; e como estou correspondente" e por isso offereço a seguinte
per~uadidoq'ue as penas aqui estabelecidas são me-, emenda:
nores que a, da ordenação do reino, voto pela 2' « Ao art. 6.0 O que abusar, etc.; será condem-
p,arte do artigo.' , . nado em, perpetuo degredo para fóra doimperio.:-

Eu mando,ámesa a m.inha emenda: Costa Bar-ros.»-FoL apoiada". '..: .,
'«Requeiro que ,se supprimaa la parte do artigo. O SR. CARVALHO EJ\IELLO:~Sr; presidente. vejo:

Ca-rneil·o.Jl-F()i apoiada. . que neste aÍ'ITgõ':sújéitü- á" discussão" se impõe a:
S V . A d d S'l pena de 10 ann.os de degredo para uma das pro-•

. (Fallárãoos rs. ergueIro, n ra a e I va,evinciasmaisrem.otasdoBraziláaquellesqu,edirecta..,Andrada: Machado; mas não se entendeu o tachl-
gl'apho Pedro Affonso.) mente' com os seus eJ'criptos excitaremos, povos á,

A . d' aI rebellião. . .,
. O SR. fuBEIRO DE NDRiDA pe lU a p avra e Entre os crimes que se commettem nasso.cie~

lllandouá mesa a emenda seguinte: dades;. não Pu algum de. J;Ilai~r, gravidade do, que
« Todo aquelle que ábusar da liberdade da im:aquE)Ue que se dirige a ª~$.pªctº§..sc!c~ae~,

prensa, blasphemando ou zomb~~do de Deu~, s~.rakY~Íl_do o~JlQ!o.~éLª:Q.llfQl:tia~~tJ.~.:.~ !lJ.lli()~Ae.~odos
condomnado em um anno de prISao e cem mIl reIS. _o_sgi~!ªrp.QJitiÇ,os. Este dehcto. e por suana!ureza

« Todo aquelle que abusarnega~do a verda~e.de ~iio,gra.nde' e tão atroz; que ten~e e se eneamlllh~ a.
todos ou alguns dos dogmasessenClaesdo ehrlstla-de.rribar o governo, e claro esta, em cousequ~nCla,
nismo,. estabelecendo e defendendo n,o!os, e falsos, Sr.. presidente, que a pena, tendo por medIda a
serácondemnado em oitomezes de prrsao e setenta gravidade de sua imputação, eom o damno causado
.e cinco milréis. ' . .á sociedade, deve ser a maiur.

«Todo aq!1~lIe que abusar, zombando dos san~os Como se poderá pois julgar proporcionada apepa
e ~u~to re~glOso de qualquer das communho~s imposta, quando elIa édeJO annos de degredo para
c~rlstas, sera condeJ?nado ~m q:!1atroJ?e~~s de Prl- uma das nossas provincias, pelo delicto que se deve
·sao e quaren~a e c~nco ml1 rels.-fllbello de An- considerar o maior' da sociedade '1 Podem sim,
drada.})-~orao apoll~das a~ trespa,r'tes. . ..ajuntar"-se alguns 'gráos de' mais imputação a .cri.."

Como mnguem maIS pedIsse a palavra, Julgou-se mes desta natureza· como accommetter com mão..
a materia dis~utida; e tendo o Sr. Calmon lIdo nov~"armada o governo; 'matar o seu chefe, ou ol;!!r.<Jl{
mente o artIgo e as emendas, propoz o Sr. presl-, .semelhantes; mas porque este crime'pódeserácom,-,
·dente:;. ..• • ,. _panhadO de, gráos demaio~ imp.utaçã.o nã()~e ~eguer

. 1.0 Se approvava a a_ssemblea a 1 parte do ar ,que: o de qlletr.atamoS'lllao ,seJa: .liorroroslsslmo e
:LIgO.......,Venceu-se que nao. '. _ 'depessimas córisequencia.s,dasóciedader. '.' ;. ,

2.° Se passava a emenda do Sr. França. -Nao • Todosospenosos,trabalhbs na soci-édadetêm o,
passou. . . _ primario fim de firmareconsólidari"ô,governo;,es.,..

3.° Se passava a do Sr. Carnel,ro.-Nao passo,?-. tabelecendo-se assima,ordem,.apa.ze:-llsegurança
4.° Se passava a do Sr. FerreIra Franca.-Naosocial; em,consequenciaosfacto~'lIú~,rão:qireeta-

passou. a • V :mente ao, fim contrario,sãocrirrw~gravissimQs,:
5,° Se ap:erovava a 2 parte do artlgo.- en- porque, sobre a sua horriveUm.putação,. afrouxão,

ceu-se.quenao. . . ._. .desatão, rompem e estragão de todo, os laços e v4t~
O SR. PRESIDENTE la pôr avotaçao a emenda.doc,ulossociaes. '. . . .'.,.. .

81'. Andrada}\Iachado, ,quando alguns 81'S. de,pu~a,.. , E' portílllto-,S:r. p,~esidEmte" eopseguinte, q~. a
dos observarao que deVIa propôr-se a do S~.Rlbelro ~napr.QJl0r.~!..~a.da,il..J-ªLª13I!.~J9~ad.e_.Il!0rte: _.

I de Andrada; mas confrontando-se asdoutI'J,nas e co- •. E>- este o pensar dos matS celebres philoso
nhecendo-se que só havia diffe~en.ça na collbcação phos criminalistas: é a r~gra doscodigos mais mo
das materias, dell-~e a pr~ferenCla a ~o Sr. Andrada demos das·naçõescivilisadàs; e é preceito dalegis..,
l\Iachado nor maIS antIga; e eutao. passando o lacão que está em uso entre nós.•
Sr. presidente a fazer as propostas por sua ordem, Bem que alguns'escriptores doseculo,t~l1hiiP:Pr:o-1
foi àpprovada a la pa.rte da emen~a:do Sr. Andr.ada scripto a "nefãac de morte,comobarbélra, éleshul'"
Machado, ficando adIados os additamentos;. e Jul- mana e inJus a; outros de grande sabere que jllU~1
garão-se prejudicadas a·l' e 2a parte ~a emendatarão a.philosophia juridicacom a humanidade, re-.
do' Sr. Ribeiro de Andrada, fic~ndo adiada a 3', :conhecendoque esta pena é de sua naturezafortis
pela sua, connexão com os additamentos tambem sima a estabelecem comonecessaria e. justíll'lm
adiados. - crim~sgravissimos, recommendando,porém a par-:-

Entrou então em discussão o ,udditamento offe- cimoniacomquese.deveapplicar; ..
recido pelo Sr. Verguei~ona sessão,antecedenteje '. Tudo quanto se temditll sobreesta'qualidade de,
n~oh?-vendo quem pedls~e a palavra, deu-se por castigo não póde destruir que elleé o maior de
disCUtldQ e posto á votaçao, fOlapprovado.em am~ todos, e que pelo exemplo terrivel serve para afas-
bas, as partes. tar os. cidadãos: de commeUer,os ,delictos graves,

i . Passou-'se 'aoart6° concebido nestes termos,: que fazem:grau~e mal ao estado', As nações moder"
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nas o têmadoptado nllstas'ci,rcu!Jlstancias; eapro-·.'d-'~.( .Em.. 1.ug...a,r.de.. p.r?Vi.'/'1,.Cf,a,.s.... m.ais. 'r.em.• Qt.as d.iga-se.:.. \
scripçãodelle em geral ficou propria paraas:uto", • os ?~ossos·estabelec~71Ientos, novos' e ecoa su,.:!
pias e republicas de Platão. . '. .' pressao da 2' parte do artigo ·.·R"b .P-:,-- A' "d P,.,

O b 11 'd'al -, . d lit' 1" d' "F' "'d' . ' .. ,- t ewo ue n I'a-·'e OI enaoe proprlO. a po lCa; e o egls~ a.»- 01 ~p~W a e,m..~bas as partes.. . .........•.•... ' .. i
·la~or criminafPor ser muito .humano, não,.deve : . O S~ SECRETA,RI.o. CALMoN· peMu.....:a .. paI.a:~.·a. 'e"le' '.
deIxar de ser .Jll!';tO.. " . . :" . . ... '. . o t!fi d " .,u u

Sr.presidente,prézo !m!it,º,;ª-.J:1~anidade;seJ!l-ci~se~~~:r~f~o Ommlstro de est~d.~dQs,ll!~go"
pre ~o~~ j uiz !~l~!1_~j~_~...~m!:,çgQ1.Ij}!.~J.ÇªL mJS' Illm . . .' li J J.

cnnliecl pela -expenencIa que a,-,~.!!JIH:l.ad~.J;la.o·C( .e ~~m..$r.-Sua l\Iagestod.El o Imperador lYV~
qe.Y.el'-díl.ed.g~n,~~a!~Ill..fJ;a.(LtJ..eza, lle~i.[1~i.ç~.~em ma!lda .partlCIpar á,assEllllbléa gElral COlllltituinte (l.
crue a e. JegiSlatlva dOlillpel'lO,. que acaba de. aceitar a de-

"SeIlõis o crime de que se trata. neste artigo, é missão qUf3 The pedi~ão,ql1atrode,. seus ministros'
atrocissimo, se a pena de morte deve ser reserváda. no~eando p'!Xa os negocios do. irriperioe. estrán~..
para punir crimes desta natureza; se a;; leis crimi- ~eIros FranCISCO Villela Barboza; para: os. da jU&1'
naes devem ser justas, e proIlorcionadas aos deli- tIça Cl~_ment~.Fe~reira Fra~ça, para R;; 'da fa~enda,
ctos, é consequencia certa que aE<ma d~mº!'~!l_~,a Seb}lstIao ~ul;Z, TIn()co da Silva... !l.para.os da guerra
que.deve.ser.i!Jl.Qosta no cas(l dll que sé trata; nem J9se d~ O_~yell'a Barboza.Oqullv..Ex.Jevaráao.
porque possão haver"ãTndã~iit~os'deãlgíiiliamaior' conheclillentodél. mesúiaasseniWéá "era.'l. ' ... ,
Imputação, e a quem cabIa tambem a pena de cc DElus guarde áV. Ex,~Pac() '. Efm 10 de N()
morte, deve esta ser excluidano nosso caso, por- velllbl'o de 182.3;-Lui~.daÕ.J1iha .jJ[ol'ei)'a~~.
que não havendo outra acimadella, vem a ser geral Sr,l\IiguelCalmon dil. Pine Alnieidáll-,-Ficou:a'
para aq!!-elles em que cahe.pela sua gravidél.dl:l. , ass~mbléaülteirada.. :· ...•. ""'.' .' ..... '..

Se pOIS deve~~IT-ª.p.êlJ!l.p.ªmª!L,!~!lfJ-ª-q!1.l'l dl- . .E~frÓú ~!Ítã.o em dillcus~ãó o parecer da com
~e~lamer:}~.~c!t.a.,r~m_c()J:ll_9"Sl:.lIl.§.~~Er!p.t5>sÇLP.OVo·ill,lssao de Justiça sobre or.equerimento de. David
lLIebe:tI!,ao, os Cl.1l.l:l0 .~erempormB1os ..111~ectosPamplona CôrteReal, adiado na., ses~M.antece-
devêi'áõ ter a pEma dOê.@z...lmnos. Dest'arte-'gra- dente. . ". . .. . ..
duaremos e .proporcionaremos as penas segundo a O.'S~;_.(~A l\1AcHADo:.......Sr. pr.esid~nte, aS~~7;:
maior ou ÍIlenor gravidade do delicto, e seguiremos de.s..agrail~vel m.e, é ;t~r-aedizer hoje cousas que nãQ,.
a marcha regular e philosophica-juridica dos escri- ,selí\Q,!l1UltO em decoro â.aasseDiliIéa. .... . ..'
ptores, .que modernamente : têm illustrado ó dil'eito . l'!a ultIma sessão, c~ô~ s'epassàrã,Ü;; quemeolwi-,~
criminal; e sereIl10s tão justos como humanos. garao a perguntar ~. ~lIl,espIo:ubtr~amqentiwll".

O SR, RIBEIRO DE ANDR,\DA:-Está em discussão sumu~? ~ no Brazil;, e no .selO qa a"s13mb1E1a geral
o art. 6° que trata do abuso da liberdade dá im- constitllllltEl do Brazil que eu ergo aminha.voz?
prensa que se dirige a excitar os povos á rebelliãoComo, Sr. presidente, lê-se um u1trage- feiio ao
contra o systema de governo estabelecido na nacão, nome br.a.zileiro na pessoa do cidadão' Pavid Paro..;
e tra ta o artigo de rebellião directa e rebellião· in- )?lolla,e nenh~signal,de marcadadesílPIJfoyaçãor
directa. Excitando os povos' á rebellião directa, ap-apparece !lo selO doaJuntllml:lntó dos represen."
plica-se a pena de 10 annos de degredo e800S réis, tante~. naclOnaes? '. • .' .' ,'. . .'
e excitando-os indirectamente tem só lugar me- ,DiZ.. at..~....um... re.present.a.nte. n.a.cio.nal.qu.'_.e__ellem~s.;.;)
tade da dita pena; . mo se nao acha seguro, e nenhuma mostra' d.e lll-

Um illustre deputado julgou moderada esta pena digna~ãodão os illustres deputadôs?', .•... '. .
e entendeu que este crime era digno 'de degredo ,~~orno silencio dà.m.ºrtEt,.fi.lli.()~_~L(l?aCÇ~0t.p,êa:
perpetuo para fóra do imperio; mas observando ~s 1,J,Ilgu~s; ou o ~oJ:rlso,.alI1.d~~.a.I~.t:rp:'iJ.il!0so;·ili:l'
primeiro que isto então não se chama degredo mas !!i1h.ff..l'lE~P.Çª,.@fuç,ªQsêem:pla.1ltes.·· --
exp~ dil'eique esta 'p~a é graYfJdé.mais, 'J,u~t~ céol ~ s?mos nós repres~ntaIit~s?'d~ quemf}

. Taes él'lmes são crimesJ!.o'!'; têm'ííos, ftlh,osdo.J,pgo da naçaobrazl1elra nãopódeser,... '.'" .. I
das nossas idéas e das nossas llÍiix.Q.~s; i e' a· pena é Q.~~.;§l1LPJlrdaa.dignida_d...~,.4l:ts.!!p.Q<p;ecé ta.rp.bem ;
~:~~~~~~o;v~r~~n~í~'tir~cig~al.e, principal-~Ç!2gª,J!.ªª,d~, Não, pão. ~o.1I!(lSP.il.di,:s~f~~t'tiPiap,s.

Muito me.llQspo!';so cQnco.r:9.l!!' eQill a prollº* de vemos, sem. 0.5 .~l;lme.dIar, ()s.,!l:U.J.:.l.lgg~<t.q~~fi!7ieÍl1l1.o.
nena"de morte, que acabóu de' fazer outro nobre nob~J.~.2vo _~.!?_~r.~.z1l~.~s.!ra!!g~Jmsqlléaftºptãfuos
1:' I' naclo~lle~, e q~e·.llssalarlamo~para' nos cobrfremdedepilt'a:dij-;-que nesteca~o acho abso utamente map- bãfdões. '. ~-"'é .c.-. •. ,.".>._...<.,.,.,......_ '

. pl~~v~~izera que a pena na I' parte do artigo fo~se "êbcio. .diW~~ PP'i~, '.il.couimissãoqal'l o. ca!';o: d~via .

!a de degredo para um d.. OS. nossos estabelec.imentos remetter~se,aQ"I1Rd!lJ.:-j:ucli,c,iar:io".El'quenão. era dá
novos, porque ahi se precisão povoadore~; e que se n?s!';,il c?1I!'P~tenéil\.? l!'ai~~~;~ill1pA~;~.·~6!~Ç,~!ÜIºum:\
supprimis§Jl.il..~'. ):l.llrte, em quê se trata de .ª!J.l:.ll5o- ~l}.!~..~o.?llldiVI!ljl.ll',mJ......lW.J(3.§.u..._n;r;.?,~~.q....'!.~.[~!,~.B_..~...18.~~.c...a.. iJ
rias ou'outros melQsde espaJh~rdesconf!.l!.nças;!i~~to -....... ,. . . ." . .

rPt.~JLJn~inhaL~.ómpfJ~ d.e !ã;p!ra~:de.. ~.p.,O;".' ,Foi .0 ?iQ~d~ão: ultr&ado,.cl'l-,-e.sP.l!.!W.ªQo p,órte~ offeJl;~,.·
I ).SIll.O'· . .-.... • d:.d....?...'.os.. :l.nd.IVl.. fLl.J.Olli •.lI-.gg.gr.es.s.or.~.s. ,:J.ll.!J.Q..I.~P...9..J:.. ê.~r:J:lJ.'.a.~::
I O.@esão allegorias, desconfi,anças, ouo~tr:a~ ,zilego, e ter' afe);rQ. e afinco á mdenendencia do seu.
cousas seme1liãilresparadellas~s€f"fãZer um ol,lJ~cto, il*; e ~lI!,.oi)5~ildQ""ilé,'íriímig()s,iiije-por,
de lei? . . d~.çJJi.d!Lº:.Qê~º~~.ºJ'êm apoderadoda'sÍlô$sas rÍórcils?/

qu~u:~i~~f1~:Zfe~ti~1~iys~~~%i~s~f:~Ji~: ~~rbcOa&~~~sás~::. Jtt~t1~íi~oS~~tri!.íl~J~e~m~~~.1
naU •. . .. ". .. . '.. m~Ila.l~ºn~~ gJ;1.~l?;.Y[I}$!1..~ç ..a.!-..«/';.,

Com i!';to irãp hom.ense mais homens preso~, só . Se n~opQcj.emo_s. salv~ahOnrabra~ilefra,se é' à:r:
p()r,usarern de palavras allegoricas. Isto, senhores, mcapacIdade,.e, n(lO trluçllQdo goyerno, quelIl, aco~:; .

I ~!é- ~J_~!g!!.Q..Jia na~_ob;ra~~leirél.' . :--- . i'õÇõa. on·cel'êí;ãdo.llias~~~ªm.:õs,:'diga,inós !a.9 ;illudido.-T
< Eu mando á mesa a mmha emenda: povo, que em nós 'S~ fia : « Brazileiros, nósná();vos"



228 SESSÃO EM 10 DE NOVE~1BRO DE 1823

PARA 'FRANCISCO MUNIZ TAVARES·

PARA FRANCISCO VILLELA BARllOZA .

RESOLUÇÕES· DA ASSEl\IBLÉA

nlni.~Exm. Sr.-A assembléa:' geral c(lllsti
tuinte' €i legislativa do impe~io do· Brazil, tendo'
mandado officiar liO governo ,na data de II >de
Outubro' desté anno, para declarar o officio de 9·do
mesmiJ'mez,em. que se não especificarão todos os·
tres motivos, que a mesma assembléa teve~lll con
sfderacão, quando resolveu que o dia 12 do referido
nfez fósse deélaradode testá nacional; e constando-' ,
lhe que na portaria expedida pela reparticão dos'
negociosdõ imperio aosdifferentes ti'ibünâes,em i
que'se 'lhes participou aquellaresolução, sómep.te·.
sa apontára o motiVo difser áquelle<dia:o doariui-1
versario da acclamação dé Sua l\Iagestadelmperial: )

.. .

A assembléa geral constituinte e legislatívado .
imperio do Brazil, sendo-lhe presente o parecer da
commissão de constituição sobre o requerin,Iento, i
em que, V. S. pedia a ,sua demissão de deputado, i
pelo motivo de se ver atacado na sua honraemo(
periodico ,intitulado ,-- Sentinella da. liberdade 1la,

guarita de Pernambuco,--: l\Ianda participar li!
Y. S., que não podendo conceder-lhe a pedidade.,.\
missão, deve continuar a desempenhar neste con- ...
gressoasaugustas funcçôes, de que se acha \
encarregado., . .. . .. )

Deus guarde a V. S.Paço da assembléa, em 8
de Novembro de 1823.- Miguel Calmon dlt Pin e
Almeida.

1 podemos assegurar a honra evida;tom.aivós mes- oEpàrque?fiL~erJ:1i'ª~!J~i!:<:U:El..s.~luto. Por quem?
\ mosa defeza da vossa honra eo direitosoffendidos.» Poi: perjuros, que menoscatiando a -religião do ju-

Mas será isto proprio deh~mens,queestã.oemrameiífÓ,·ecobertos comooomªpto postico, e em-:
a nossa situacão? Não poi' certo"; ao menos eu tra- prestaj:liJ de brãsileirisnío, pagão õ'liéiieIlciQ_.qeos.
balharei, emquanto' tiver vida, porcorrésponder ·llliietêQsill(o!,pºl'ª~ºá_~oss.aJiâçã5l,com..r,epetiaas
á confiança, que em mim pôz o brioso povo brazi-Ü:alCOes~ e. persuadidos talvez de lmpumdade,ce~'
I . vaõ'oseutidiQcontra nós, derramandO'o nosso san-
erro. . gue, ~sõi[ápánlIOIi:idirectarriente as. bâses da nossa
Poderei sei: assassinado :não é novo que os defen- indepéndêíiciã~o·,c"'''- • 00 o,. .

sõre:s-do povo sejã~ vi9ti~as do seu patriotism.oi ~mes I Assim agradecem o ar que respirão, o
mas ~e,\ sanl:i~t~a .VI

d
ng,danca, e eu I!a§sar~n aaliID.ento· que os .nutre;. a casa que os abriga, e o

l!,9J?te~ld~u~~~.!!l.0 _ºiÜ!g~. <F.. a ·dignfd.ãª~_dQ; ~r~- honorifico encargo de nossos defensores, aque in~
zl1. E que malS póde desejar amda o maIS ambIClO~o discretamente os elevámos I Quefatalidade;brazi

(tos homens? .. ••...... . ... . léiros I Vivem .entre. nós estes . monstros e vivemo
Ainda é teJ:!lpo; Sr. pres~dénte, de pravenirmQ§ o jla.!~ nosj:li~Qr.~~niT Note~seqúeo·ã:g~~!:.i!ª_njºacu

mal, ~}l~.<Iuanto~O~JrQ.l,Qª-Q.!!~oa.rreben.ta; d~Jl.ro- d!Qê.s!il.i!!!o.proBrna, e devemos .crer quV:l?ye ordem·
ve::~_o pà!"~cElr da.c0.?:1.gD-SSilO; reconheça-se. a.E-a- para isso.: quenão houve a.Q]J.so(L<iejg:Jp.l'el!sã;houve
turElZ~ pubh~a. eag~rilyªJ).1e_._dº._ªtilqP.e .Je!to ao siliCéülpa' de serbrazileiro e resoluto.
PQYQ ao J3.fazI1; pUI\aº~s~._Q§_.telJlflrl!1"IOS, que o~- Gra:nde Deus I E' criíIle_ªll:laroQ._lll'azil, ser n'elle

I sárão 'ultr~Jal-o abusan~o. da. sua bondade; nau nascido, e pugnar pela sua independencia, e pelas
. polluão I?aIS com a sy.a Imp!!!'.1! p.!e_s~!1.Ça o sagrado suas leis 14il!Qll....l'tYl2.!!1, ainclªsJ1Pportamo~.eIIl.ngssoI so~o da .lIberdade" da honra, e. d~ brIO; renegue...os se!~~s~lI1~l.h~Il!~s..f\lJ.'asL.:'.. .' ... ; •...
! o lillpe:lO, e os expul.se de seu selO.. ; . . (O óradorfoiinterrompido pelgluzp.QÜHtQ.S de al- i

. 1st? lDsta, Sr. presldell:te, o~ assas~.mQ.§);~p..ê!e!U- guns $rs. deputados, que com enthusiasII\o applau-{
~; amª-~ll.J.lt!ldIQntemJm/l.tª-~@Ó[qJ,'~lllPlOU.@9~s 'dirão o discurso, e pelg!L.que repetiooo poyo.das J
!!!lL.pra~!lº-!:rJL.d_IE_ Per~~b!!9<:l_Ji':l'~!1mSÇo'!b.!!.~9UlO gal~rt.ª§~c~a~a). - . ... '. ,o
.fulE'l!..s. Se ~pada .~ill'.~Jo'!-.§.~~!1i!fLele.s.e!A .. ll.1!1lIa, O .SR. PRESIDENTE recommendou o silencio, lem- .
S(~....!9.~..:..ªJ.Qr.çª ...~AªçJo.naJ,. II,il.Q.~"slIla/?ª"osencela..4.qs, brando ... o regimento; mas crescendo o sussuro, e r
~erem.J~p:~:-~os. gl!lma. p-Q!:tr.alço_~:~g~{'jf~;~ aju!ltaJ1.~Q;~s.e. /l.S, YQze§, elo·povo •. ás dQs.S:l'§.. deputados,

,SdºID.OS-ª, arL~d-º-II:J.~~~I~F!ciJffi"·anõssaqUeélj(lI~gavão a orderrI, declaro:aJevanlada ...a s~~o.
onar "de~..!fI!!l__~!!C!·'-ho ... "'d o' "0 "0 Era uma hora e 20 mmutos da tarde.gestão.-Eu- n o a mesa a mm a emen a:
-~"--D""" d - O MESMO SR. PRESIDENTE deu para a ordem do

J « 19a-Se~. g<:l:V:~:':~o que. ap~z.ar e parecer o diaoprojecto de constituicão. -José Antonio da,f caso proposto de .mteresse ~ndlVl~ual, como pela Silva Maia secretario. •
I sua natureza e cITcUmstanClas, se~t.!!ç,a_nte da '
i d!ggLcll!.º-a.".Q(), poy:o..pr.~~I~~o, faça inq.uirir delIe! e
! que, verIfica~.}!..s.illlo~9r-ª!l, a assempl(jaoallt9rlza
i PWa ., exp.!.1!§'!f...Qº,Jerritorio.doo.!lllP-lll.'io '..QS .q~~ o
\ ponUI,Eao. - Anilrada j}fachado. » - F.!:l...~p,o~\l.da.
\ -~Ó S~. RII~En~q ,n~ ,A~DRA:pA. :-Legisladores I~ra-

ta-se àê-umâõs niãiores' attentados; de um alten
taAQ,_<I!!.~_Il!~il.ª-.segu..l'@çª.,-ll..qi/?njqª.i!e lüfCional,
e mdil.'eçt/l.JJ1~!ltli1_.Q...:.§Yê~!!!!!i,l._pQh.ttco_po.Lnos.ado-

Jlfá~~".~jU!.,:do; ..' o. o, . .:'. . ..

o Quandº~e fez _~le!tlll'.~ª-~_~!!!-l:IeJAa}!!~at)'"()C:l<iil._de,
um silencio-de gelo i?!oI!0§S<l:"g~~~r~_§pºêta, ~o
justo'réceiõ"Migua:es:lllsriltosá nossa representaçao,
nem se qUer fez assomar em !10s~os ro_slos. os natu
raessentimentos de horror e lndlgnaçao.

Dar-se-ha caso, que. submergidos na escuridão
das trevas tE!!!lemo~J!!!.c,!J;'!.r ~.luz? Q!1e amaiJ:Ien-:
tados com o leitEL-JmpllfQ.o.40-despotIsID0 IlIllElmos
ainda. seus ferros e siIas~ CJl.cl~ãsT9iI' que vergados
sob' ô pezo'de' M.Y-ª"ê.§P:P.i!!~sçés,emmudcpelI!.o§.de
susto, e não sabelIlos dejtãr m.ãoela: trombetada ver
ãáâe, ? cO";n ella bi'~dar ao~ EOvos: ~soi.s trahid~s I »
TodaVIa não anteCIpemos JUIZOS; nao tIrmnos'amda
'consequencias; consideremos o facto pór todas as
suas faces, com todas as circumstancias,e accesso-:
rios, que oacompanhárão,' e aggravárão; então
poderemos classificar a natureza: do crime ou cri'
mes commettidos.

Dísse4 se que seinelhanle atténlado estava no caso
dos· crimes ordinarios,e éra .filho dos a1;JJJzo_sda
iq),p,rensa: exanrlneri1?I'7Q. Na, noite do dia ta), erão
'i para as 8 horas, fOI atacado. em suabQtIca no
largo é ao pé dá. guarda dá. Carioca; o boticario
David Pamplona, pelo f;argento-mór'Lapa; e capi
tão Moreira, e horrivelmente éspa.ncado.
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manda participar ao governo, que deve reformar a
sobredita portaria na conformidade do citado oflicio
de 11 de Outubro. O que V. Ex. levará ao conheci-
mento de Sua ilIagestade Imperial. .

Deus guarde a V. Ex. Paç~ da assembléa, e!ll
10 de Novembro de 1823. - JJItguel Calmon dtL Ptn
e Almeida.

PARA o MESMO

IIlm: e Exm. Sr. - A 9.ssembléa geral con
stituinte e legislativa do imperio do Brazil, appro
vando o parecer das commissões reunidas de
con stituicão e legislacão, sobre o oflicio dos tres
membros"da junta pro·visoria de Pernambuco, e o
do governo da Parahyba, no primeiro dos quaes se
expõe o facto de ter a tropa deposto o governador
das armas, e o presidente e secretario da referida
junta, e no segundo se refere o projecto de.igu!Jl
demissão de alguns membros do governo prOVISOrIO
da Parahyba, cujos oflicios lhe forão remettidos
pela repartição dos neg()cios do ~peri() em 9 de
Outubro deste anno: manda parl1(llpCirao_gOj'IlInO,
que não tem, quanto á lioerdádede. iIJ;lpreIl5.a,Qt;ltro
éami~ho a-ség.uir, qu~-rião .sej~ 0_. li.ª: Jlf9ll!-tlll:?ação
dã ler;-que-vanfntrar emdlscussao ; e que quanto

!
'asprovitleifé1ã!;qrié eXig'e-ciJillôiiecessarias, deve o

mesmo governo indica-las para que a assembléa,
tomando-as em consideracão, delibere o que fôr

I justo. O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua
, 1\lagestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, e!ll
10 de Novembro de 1823. - Miguel Calmon dtL Pm
e Almeida. .

Sessão em :1:1 de Novembro de :I 823

PRESIDENGIA DO SR. l\L\GIEL DA GOSTA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a chamada, e acharão-se presentes
64 faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha,
Ribeiro de Re~ende, Teixeira Vasconcellos, Carnei
ro de Campos, Oliveira Maciel, e Hollanda Caval
canti ; e sem elia os Srs. Rodrigues Velloso, Bispo
Capelião-M6r, Gama, Rodrigues de Carvalho, Pache
co e Silva, Carvalho e Mello, Nogueira da Gama,
Franca Ródrigues da Costa, Ferreira de Araujo,
Costa" Barros, Faria Lobato, l\lonteiro de Barros,
Rezende Costa.

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

tisfeitas algumas observações dos Srs. Andrada 1\la
chado, e Paula'Mello.

Neste tempo entrarão na sala os Srs. Bispo Ca
pellão-l\16r, Rodrigues Velioso, Costa Barros, Ro
drigues da Costa, e Gama.

O SR, LOPES GAl\L\ lembrou ~ necessidade de. uma
ordenanca. effectiva para o serViço da secretal'la, e
Íequereu" que se admittisse a leitura de uma pro
posta a este respeito, que ha ID;uito t~mpo se achava
feita.....;.Não se tomou em consld~raçao.

aSR, ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente, tenho
que fazer u~proposta,qu~ requeir.o se ,tome log.o
em consideração para se dehber~r sobre elia.~
tuação da~pita! dQ.Jl,!ode.!..a.:~~_g'?me ~etermllla a
fazel-a.O ~iIiont,~m._f~~uDl.dlarn!lÜ~no!ª-~I;
as t!Qp'p's_estt\:'erii.Q..~elll.ar:llfll:.s JO<lfl a ~();ltet e cor
rãí:iilo a cidade a p~erão e~ ~eral mqmetaçao ;.~g
ci~~dãos pacíficos nao dormuao; e propagando-se

vo~e~_dese a~açaremalgUJ:ls dePJIlagos, foi preciso
tomar cautelas, e velar em defesa propria. .

11(. vis~a. disto cumpre-nos, como sentinellas da
nacao, vIgIar pela sua segurança.
. S~a Mages§çle.Jl.c.ha~se~_ª~tu~a,!J:lllJ!1te. ...no.seu.,pala

CIO .Ioll~.!l~Q ,ºll,lºf!gs ,OJ>..GQrpos, a~_~Q"s_Q~:ar.t!!J1,ll.ria,
o que mdica haver causa que, supposto a não corilie
çamos, deve ser da mais alta consideracão. E Como
n6s somos responsaveis á nação, proponho que
eSL<l ll.s,sefl!bl~a sEllleçlate elll sessão..p.ermaneJ;lJji, e
que se destine uma dlmutação pari! Pl:lgjrJl SuaJHa
gllStad.!:lJIQe pl:ll~t goyerno. se nos transrnittão os 1110
tivosde tão extraordinario~ .moVimentosÍias tropas,
e...Q. jHte_Qlii'iga-ª~qu~'o{çõrpose:ste.J~Q~~ciiiil êliíiuxõs
Ç,Q}Q<tlªªgs CQQlO Pl'Of!lptos.R<ll'll._!1tª-9.ue, q':li:t!!4~ não.
appªJ:ecerªzãopaJ.'aJ~to.'·/ ' .•

Sr. presidente,o mundo nos vê ; Rnação nos es-!
cula ; o descuido em tal cas(l não merece desculpa,!
nem em um corpo legislativolepl .lugar os des~
cuidos.> ." ••... •.... -

Estabelecamos pois as nossas communicacões .coni
o governo,"e para isso se forme u~l!!ml;;§"ª_o.es
I!ecial, afim de deliberar-se_ com conhecimento
prompto sobre as medidas que parecerem mais con
venientes. Eu mando á mesa o que escrevi sobre
este objecto :

« INDICAÇXO

« Proponho: Lo Que~d~cll!!:l}~.9J3.§S.ão_peIrn,a~ 1
nente em9:!!~to,J!~.ra.!Elrnas InqUIetações' da ca-)p'itàT: . ... ..• ..'.--.- -.---.-
-« 2.° Que ~~te,.llJ'.l!_a M-ª-~~sta<!e Imperia}.
rogando que o governo commumple J[asse~mblea

os motivos dos estr~~os mo,:!m.@.Jº~"IllU.it~ElS que
perfilrljào a tranqUlllidade desta capItal :

« 3.° Que se escolha l;H!lfLç.oJl1nJtsJ?-ª~L,ºSPll(lJ?1.
q~e ijgl~ sobre a SeK~!!i.Qªg.!l,d~(l~rte, e segornJ?lu
mqull cOlIl(J,goYllrno e aUJ,Q!!tlades, afim deaelibe
raFse quaes as medidas extraordinarias que de.;.
mandão as nossas delicadas circumstancias.-An
dmda Machado.»

O SR. PRESIDENTE :-Sei. que a minha resolucão
de levap.tarJ:lQJ;l\IlIll_ªSJ~sEã,ó·-desa-g~~d.õ.1J. ªii..Íiili:l.s.·dos
Sts.-d-epútalios, e eu ep.tll!1élLq@.fiz.ms§9.º meu
ü-frer;' Não cf~ ~omâÉ~..<?lJ!~llli!!tºIJil1'm~tii:q!!ltse
fr~~asse~_s~Q.~da -~sem~!~ª_élº,ll()y'º-ll~m~n~O,
q!1~_!1.~~~e~i!~ __~_,gaIegas2!l.os~@ ~a, _~seJ..2,3e
a§.sIstiu!"'~O ; propuz o negocIO a delibe~açao, e
por voto unamme se resolveu que se The abrissem as
portas da sala, a qual foi immediatamente cheia,
Logo que cessou o ~umor,. tomei a palavra para
fazer ver ao povo alll reullldo ,quão grande era a
confianca que nellepunhão seus representantes,
franqueando..-Ihe o sancluario em que livremente
expunhão sUas opiniões, os quaes por isso mesmo
tinhão direito a esperar que um povo tão generoso se
conduzisse com todo o acatamento e moderacão ;
que no caso contrario, ao primeiro signà1 de appro
vacão ou desapprovação do que se dissesse na assem
bléa, eu cumpriria o que manda o regimento. Não
aproveitou isto nada, porque-.ªfºgu~ªdQ.§.ºE.ll.lªPiri
~,l interrQI~pllrãº~<:>..Qrad.~r, e !e"a~tou-:-se um_~o
~1JlIt,ª1.Jf!lenlllguepl seflnten.dla, e apep.as OUVi as
voies deàlgílris--aós'Srs.déllutados .que pédiãofor-
te~fu~iit~:ªj~ii!@t.!1ºifêi!J.-º-1~o:. .'. ,'.

Neste estado de cousas, e depois de ordenar repe..
tidas vezes silencio inutilmente,'que tinha mais
que esperar'l Queserompesseemexcessos'l E quem
será capaz de calcular toda' a extensão das conse
queneias 'l,Penetrado então do meu dever, eqne-
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,rendo afastar d'3 mim uma enorme responsabilida- Ora eu penso que ninguem negará ter havido, nií,{)

\
. de, levantei a se~são, o que nenhum mal P... odia acar- simPl~~l!~.t..~,ª.QLII!.a~._ ..u._.m_".... p1•.o~.Í1ll ~.tal.lI.!!.~_.ni~
retar ao bem naclDnal. . . --guem se entendIa; nem se oUVIa,· nem erao attendi-

O SR. ALENCAR :-E.3io.u_pers!ladido .<MLY. Ex. 1!.os_g.o.r~d()!.._.E()li@fs-~~Jí.h~~~~~~que-peaiaõ silencio
obrou muito bem, mas como menciona que a assem-!l.'.ltt~nçao. . .
EIéãUíSj)ensõü oregimento consentindo a entrada Ao exemplo do que se passou nas Côrtes de Por
do povo no.recinto da. s~la, parece':ldo. ~e~uzir q~é tugal, respondo .que não sei o q.ue lá houve, que
desta permlssão,se onglllou o motim, dIreI que 11ao nunca as tomareI para norma de mlllha conducta; e
estou convencido d~sso: - que em casos taes preg~operderªn~.º~I!{)rprudente

Não foi esta a pnmelra vez que da parte do povo que por valentão. . '- -
1s~ faltou á devi,da atte':lção, bem que lo.g~s~ com~-><~(rsii:·ANDiü.DAMACHADO :-Eu não pretendo dar
(dISSe ap~na~ fo} advertIdo; e portanto n1!.!LV_elº.r.~o a lei a V. Ex.; o que ,digo é que precisamos que o

para attr!hu!!'allll1l: ell.trada ºª s1ila._g_.g@.....hQl;lte_m regimento se execute, e que se não está bem claro
aconteceu; eu fUI o que propuz a sua admlssao que o expliquemos ·fixando uma re""ra para o fu-
põrquiiestava certo q?e o publico n~o era capaz de turo.·' "
fal~ar ao.respe~to ~evldo á a,ssemb!ea, e que .antes Eu confie que nunca nos será precisa, porque o
serIa mUI sugeIto as suas deltberaçoes. Eu ~ao es- povo brazileiro. tem um cáracter mui pacifico, e
pero ~elIe outra cousa; e~!l:~.!J..1!!.~~Il11iS~_o_u,_no nunca dará motivo para se levantar a sessão; mas
-que n~~~Il1' h~~era~~{)tnr.o!'.l:lx!ra_ora.lIlar!.os bom é que haja a prevenção; e eu desejo que se es
@ãISSO, que nada temãe commu~ com a sua en- tabeleça expressamente que só depois da la e 2a
traâ.a na sala. Parec~u-me que deVIa faze~ esta re,- advertenciainutil se possa levantar a sessão.

, flex~o, sem qu~ com IStO pretenda atacar a determI- Eu mandarei á mesa na occasião competente uma
l naçao de V. Ex. ... indicacão para inlelliO"enciado art. 196.

. O SR. ANDRADAl\IACHADO :-Como apOIeI hontem " ". _
a proposía!:IOsr.-AIencãr; direi tambem alguma . 9 S_R. SECI~E~ARIO CA~MO~ deu c?n~ de uma fe_
cousa. No regimento não se prohibe a entrada do lIcltaçao d.os JUIZ~S ordlllarI.o~ do Jul"ado de Cur
povo neste recinto,. e portanto não foi preéiso dis- velIo.-Fol recebIda com part~c~lar !grado. .

I
pensa-lo' mas quando o fosse, tinha mandado quem Deu tambem conta das partlClpaç?eS de molestIa
podia faz~-lo; e todas as vezes que houver povo que d?s 8rs. Carvalh? ~ M.eHo e NogueIra da Gama.-

1 - 'b """aI 'a's eu serei de voto que se FICOU a assemblea InteIrada.I nao CaI a na~ " erI , . . . •
ladmitta a ouvir junto de nós. Agora o que eu creIO .0 ?R. _SECRETARIO CALMON :-Como ,;eIO a me~a
é que não se. ~x~c.uto~l_.o.~~gimento, porgllo ~~1~ só a llldicaçB.o do Sr. Andrada ~Iac~ado, e e d~ materIa
manda.!IlVll:Utar a sessao em casoe.xtremo, ~~m que est~anha á da ordem, do dIa, e nece.ssano que se
baste parª isso-qlialquer.jm:tui.eJllç~i:Cojf:IJ!HLQde deCIda pela assemblea se entra ou nao em debate
v~?:~s·. °Sr. presidente devia fazer as .suas adIT,12.es- agora, como requereu o seu autor. .
fãcões, e só quando fosse aeIlas remtente o povo O SR. PAULA E MELLO :-Lembro que é preciso
eque poderia levantar a sessão. .A&lI.Q.,,5lli.!LJ!ouve observar o regimento no que determina a respeito

_mgdo de mais, ~ste sus!.o_ez~i,yQ...me!!oscªº-a o da urgencia das propostas.
povô'15í'ãziléiro, o_í!!!!i~~o t;le ...qI:!!1ntos tenho O SR. ANDRADA l\lACHADO :-Eu já declarei que
~eq.uelro pOIS e que o regunelltõ1ique o negocio é da maior urgencia; o que se segue é de

\ eI? seu I~telro VIgor, e que se proceda de modo que cidir,..se pelo debate se)la ou não essa urgencia por
f nao se caIa em ex~essos. . mim indicada. .'
. "Nas Côrt~j~L~s~oa,_est@(to,e~aJalIar,Juu~ta- Seguio-se então a leitlira da indicação ; finda
..~ad"0~J2.~~_g;;~t..~ê3!.~ Il~ll1e!osalJl.lllt~d~,ªéls,ga~erJas, eIla o Sr. presidente propoz á votação a urgencia, e
eJliUll~ ~:JeYaJ.ltou_~.~!3~O , o~~ldente sendo esta apoiada. e approvada, entrou amateria
btadou, e por fim <!!w_decerao. ..' . em discussão.

EilloutrlCóêc-ãsião ate"se ouvirão grItos de'l1lata'l\I . S .\ 'I1lata;-e- opresidente"'-]jiiteu rlãInésá,-fãlVézcinco ~_o.NTE$J.l.~:- r: pre.sldente, ~m t?dos ES
; õííseis minutos, e o povo accommodou-se, sem se semblantes tenho VIsl? hOJe pmtada a. mq~çao
1dar o máo exemplo de levantar. a sessão, apezar de ~~~º-ê.jlJ!l?!kª.ª"~.eS .dest.t!.Eill.ltal,. ~que
í sé ouvirem proposicões horriveis. Entendo pois que !~al"!l- ..QQ~~!1!élÇ.!i0 !'l.,E. susto;. e creIO que a
los a oiados que hontem se derão, njQ..:.p.odião l':llgar- mnguem maIS cumpre acomPãllhal-o~ na sua ma
Ise iifó1iVõ-bãstaÍÍTe]lãl'ãlElva;ij~Ê-:r31.sessão; E.atava goa do q?e aos representantes da naçao.
j clíãiiiã:ráordeIii"e está-sériã consefVãda:--·· Eu aSSIm ofaço) e encarando os seus males, p~s-
; . - L .,.' - _.... to que grandes, nao me acobardo; tenho o coracao

USR. PREsmENTE :-;-0 IIlus~re deputado é que se assaz corajoso, áãliilãDastaiilé' energica, para"no
engana, porque o regImento ~ contra elIe em am- meio das desgraças publicas procurar remedial-as,
DOS oS pon.{os.. Quanto ao I está bem claro no e embaraçar a rui~a da patria. ..'
art. I~3 que dI~: . " _ '. Ao ver famil~~Jl_~PJIYQJlda~....fugir~JÍl~ ~e-ªpa-

« Nao podera aSSIstIr as sessoes maIOr numero de ~~e~ife!'!1:1 o ~.§usn>,medlt~I aTgUm
pessoas estranhas do que aqueIle que bemeouber -melDâe remedIar os males dos meus conCIdadãos,
no lugar destip.ado. » e não tenho achado nenhum preferivel ao lembrado

Logo é manifesto que nã? podia eu t~m!U' sobre pelo Sr. A}ldrada Mac~ado. E.l! tive e~_Y!ê,tê..p.E0pôr
mim a novidade que se pedIa de se admIttIr o povo ~spensao_~-ª§. sessoes~asseJíil)Ie-ª_él.~~ se s-ªber
na sala das sessões, lugar sagrado, ol;lde os deputa- j,e Sl:IaMãg:est-ª.<!~&caus~..os motIvos-ae tão I

dos devem estar desassombrados e lIvres. Quanto ~~~~aç.~o, e que s~ vIssenrtomãdãsas \
ao 20 aqui está o art. 196 : . ll?-~di(fas propnas .IJara, a apasIguar, m~squaesse- i

« Quando a inquietacãodo publico, (m dos depu- 1'1ao as consequeIlclas d aquellasuspensao? ; ,
tados não puder comllir-se pelas admoestações do A primeira, e muito funesta, era .quebrar-se Q
presidente, poderá este levantar a sessão. II vinculo da u~ião:dos dous poderes, qu~ IlUllcaes-
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teve mais em perigo de dissolver-se do que, na si- Se alguem deseja ver .dissolvidaa assembléi!, dis
tuacão presente; depois, sendo nós os escolhIdos da sõlv~.-a!e!:1_,nllnçLé..ci~t.~~l.Ü~~.i:p.íl:fã·i~so·.·A pru
nacão deveriamos desamparaI-a, em lugar de lhe denCla tem SIdo a nossa gUla, contmueÍlloscom eUa.
acüdir por meio de acertadas deliberações emque O SR. ANDRADA l\fACHAflo: _ SI'; presidente,
podemos autorisar .0 govern,o par.a obrar segundo o illustre preopinonta é muito observante dá regras
convier em beneficIO da patna ? Nao, senhores, ao ge~aes, porém é feio g1!~.I1~.o.sllXb-,u!~s~particu
contrario devemos aqui permanecer para d.ebateras 1,~da-ª_es_lLuªglli[]Jlªs sao precIsas. A preéipitação
medidas que lembrarem, para olhar e acudIr a todos e cunI.defeito, ~as).frorixiilãO taIllb..êlÀ]íãg:aeixa
os lados, e para ordenar os rem~dios mais proprios, de o ser ' .
e com a maior promptidão possIvel. Nenhum ou~ro O'nobre deputado falIou natranqUillidade da sua
partido póde tomar a assembléa nas actuaes CI!'- consciencia, que acompanha sempre o homem que
cumstancias que ~ã? seja o d.l'l~!ara~~~_l!m..~.!lssao não falta aos seus deveres, mas eu creioqile essa
p~~~e, e .J!iTIJpr u~~d(l~~~ã:ÇllL8:Sua Ma- tranquillidade que temo illustre deputado tambem ,
gestaue. a têm todos os mais, (Apoiado) nem penso que I) lr
-Este partido me parece tanto mais sensato, quanto tenha razão para se p'lrsuadir que é mais capaz de I

eu estou persuadido que nen.h!1.IU de E.6.s.fle ín- sentimentos de virtude, e de bom comportamento J
teressa pela causa da nação.ço.m(C~Õ~_SJLu_ch.13.fe. do que os outros .. '"
(Apoi'aaõr-Nenhum ae' nós deseja tanto a segu- O SR. ALENCAR: _ Eu interrompo o nobre de
rança publica como elIe, não ~J)13I~.il1terl3sfl~.geral, putado para requerer a ordem, eu não o atag:llei,
mas~'p'elo s.el!jl1Jº!-es~ P3!~!!Ç.lllar. Portanto, nE!!ll a-eont~.1~I}tª- ..º,edeveres a IÍIUgg,em:-:-: ....
sfm:l1ores, não hesitemos um só1í:lomento em mandar (A'õrâem, á ol'aem ):-EstõÍl na ordem, não injuriei
uma deputacão á sua Sua i\Iagestade para que nos pessoa alguma. N~.~i é!~LPt~~y!ita9a,a..~~<li4ª.dese
communique'as caus.~~.>.~e-ºª-11;I.otivos de Jet,iI'ar para <!~farégAasseIIlQI(lll~~msgssã.?perp.él.Il!:\Ilte,porque
fóra .da.~élpgal ãlorçll_élrE1..él~a" ,d!LqQ.º.§~, açha,,~- aSSIm o entendo, pOIS· não a Julgo precIsa para nos
ctliáIínlmto rõdeado, e ponhamos la em pratIca o maIS communicarmos com o chefe da nacão, e irmos com
'que-lembra o, SI'; Andrada Machado na sua indi- elIe de accôrdo, como julgo indispeonsavel. Eu creio
cação, que eu Intell'amente appr?vo. ,ter-me explicado bem e escuso repetir-me.

O S~. ALENCAR: - Sr.. p~esIdel!-t~, e~tou !liUlt~ O SR. ANDRAD.~ MACHADO: _ (Não se entendeu o
persuadIdo que d.il_. _energw..~.p~ecrpI.~a~~EªQ._yaI tachigrapho Possidonio ),
mais que um .Jlasso, ea~~cao tem,§.!!lQ pas
MseIiíDIéascQustITilintes a causa da Súãquéda. Será . O S.R. ~mEIRO DE ANDRADA: - Trata-se de ~~
jiOSsrVêl que esta ássembTéa que Me aõ-tliade hoje se 3'1,d.ituc!e~,~~~~tant~ne31s, e para se darem e:;!as pro
tem sustentadõeõinlJrudencia, se~re a~ra de 'vi~e~Clas, e preCISO com tempo no.~ea~,uma com
dar passos precipitados I Nada,-senhores, nada de mIssao ad-hoG para. apresenta~ Ja e Ja o seu pa
eneraia--dettiaSiaila, Eu não..teriho visto .lantas in- r~cer, e paraqu~ se Julgue e delibere ~obre as m.e-
uiet'acões como figurãõos illuS1respréoplnaIites, dIdas proposta~. e tambem ~~aTIa..iLs;ssa~

~õiíV8rao;-éverdaaê~--rif1jViIDéiiTos1lliJtº~mas p.!:.~Dl(lIlente. Nao ~e:,emos pOIS ~epa~ar-no~ daqUI
arece-:we.q,!e_não te.!!1 ji"a~~I!'a.~ eX!f~~ord~iiãria emquanto a tranqmllidade publica nao est~ver ~efristeia. Na tranquillidade---aa Imnha conSCIenCIa an- c~per.ada, Sobre estes dous pontos eu apOlO a lll-

dãlldõ-nas ruas desta cidade, vi.J:@e marchãvão dICaçao. . . ...
ir(ns-ãJ:ã-KChrifltovão',e-,!º':Iiies.IIl'<>~~ me , I?terrompeu-se,· entao o debate por ~e anI;ll;lli-:
lêriibr.et-qu.e:::- talvêZ' "assili:rIôsse l!.reciso. -eara _o-so- Clar qu~ estava a porta d?- ~ala um OfliCIall!lllitffr
ceãõ~co:""Não~-düVW:o votar que se oflicie ao que, traZIa l}-m OfJ;iClO do mInIStro de est~do dos ne
go~no pâra nos inst,ruir sobre o objecto dos ~o- goc;os do ImperIO com recommend~çaode oen
vimentos da tropa, VISto que elIes parecem lll- tre"ar pes~o~IJ:nenfe ao $1', s!lCretarIO Calmon a
quietar a ass.embléa, m~s para que hlave~o~ cre~ qUFe~ era diI'IgIdSO. t·' b . .
já essa commIssão espeCIal de que faI a allldicacao OI o mesmo r. secre arIO rece er o dito OfliCIO
do Sr. Andrada Machado? Para queh~ de ir.uina e o leu concebido nos termos seguintes:. .
deputacão sahida do seio da representaçao naCIOnal « lllm. eExm. Sr.- De ordem déSuaMagestade
consultar Sua l\'Iagestade? "'. o Imperador levo ao conhecimento deVo Ex., para

Sr. presidente,: o ~osso sustentacul? e ?- opImao f~zer. presente á assePIbléa geral con~tituinte e le
publica, é preCISO nao. a p~rder. Nos so faz~~os g!s!atIva deste Impep<:, que ~Lº!!icl!!.('l.~.<Lª-8!lar
leis, e sealgumasllrovIdenCla,s agora.se p~ecIsa.o, ~ça2.. ~lE?stI!..ç§rte VIerao no dia de liontemrlillr.e
não n~~ compete t:lal-a~,.a a~t()l'ld?-(ie e~!'lçu!IY31_nªo ~ntar submIss!lffiente ~ Sual\'Iages~ade Imperial. os
existe nestaassemblea, tome pgIS ils m~dld.asI1e- llls-ultos que tem soffndo no que dIZ respeito á sua
cessáriâs"@êW -deve tornaI-as, e com mteIra Ill- hõÍÍraem particular, e mórmente sobredl faltado
dependencili, e nós veremos os resultados. E quaes ~to. de~~rofJu~~~~?_tL'!.l:lg.!!~t"ªRe.ª~Q..a,[[íúe~mo
pódem ser es.tes? P,gr yentura Su~Magestadtt~m s~n~b1j senâo orI~emâ~ t~ilo c~t:tosI(3é!ª!lJQr_es).le

interes§.~ na dIs~s.º..l!!Ç~o..... ~.~. ~s.s....errMea ? QI!.El1~: Ipe. ~I,<:J.~.. I.C_?S; ".e., ~Jl.UIP.._.çe,nd...I.1l!I.o. p.a.r.tfilO.... o.: .S._.U~}I._.a.,&"~s:
prOVIllC1~~"~_eJI31~(l.ilIssQlv~sse? Sr. pre~Idente. ~~e.. tm.perIa!.,~~n.do~~e~!esp_ondiª9qlle-::a troPil.esriaI-desgraca .. succedesse, desm(l.IIlbravao:s.~"as, mtt:J!raIlleI!l(3'pasSIVa, e quenaodeVEl~rInfl.lIenCla

~t~~~ ~~~lf~e~o~'~~oI;~~f@õ.~. ~I~/m~·~~ 1·~~f~~~~~fi~:~{~~1~~~i~~~S'p6li~~::ª~~~~~~~~
~menté"~Iião que~ IStO_, Pe!a sua prop,na glorIa, Ideliberou,.e_~,a~ocom· ã~esin.ajíarª.JÓra.(l~.çid~dé·
pelo seu amor proprIO, nao pode tal deseJar. . re-,::~~acha_.agu~l'~.el~~_~o !!.~.DJ'p'º)lELS~.CI1r~s~o~ao..
. Portanto, pro,ce.da.J1l:(js..c(jIliprlldencia, peção-~e iSua lUa}l'estãâe o ~mperaâorcer.tIfic~do PI'IIllerra,,:,

.~ i.nformações aogQverno sobre as causas 40s moVI- iment~ a asse!J!blea d~subordIllª~º._.<l-ª-tr0pa, do
't!léTI~.s.. dasTropas para se ver o .que convem obrar, 'I re~~.. It~. de~.t.a a.s..a.1!~.o!,I..QããéSi_Elê.çO.!l.. §tltU!2.as, e da. sua

( 'mãs-n,ao'-despresemos a experi.encia, nada d~ pre- ilim.e.aâlí_e~ao ..a..o ê.ys~em,a.. _.' C..OD;S. t.J..t.UC.IO.n.aI,. .~~.g..ra.:
, CiPitaçõet,\uada de ellergia d.l3!llasiada. (Apo~ado). <{lIe a mesma ~sseml:JI~a haJa de_ lomiU:...Elm,
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. consideraçªQ_~~te._9pj~eto,dandoa$ p~ovidencias « Proponho que se remettão os dous artigos que

.-qílêlãlitO importão atranquillidade pUllhca:; tratão· de liberdaded'imprensa, á commissão .res-
-"«Paco~U. (lê "Novembro de 1823.- Francisco pectiva, para marcar os casos pelos quaes se fica res
YiUela ·Barbosa.- Illm. () Exm. Sr. l\Iiguel Calmon ponsavel.-'- Paula e·1IIello».- Foi apoiado. .
du Pin e Almeida ». Fallarão alguns Srs. deputados, e perguntando o

Requererão alguns Srs. depútados que fosse re- Sr. presidente, depois de se julgar discutida a ma
mettido a uma· commissão, mas o Sr. Ribeiro de teria, se poria a votos o requerimento em globo.
Andrada propoz que devendo ser promptas as pro- - Decidio-se que não. - .
videncias, tanto em virtude da indicação do Sr. An- Propoz então á assembléa se approvava que
drada l\lachado, como do officio que se acabava de se marcassem já os casos de responsabilidade por
ler, era necessaria a nomeação d'uma conimissão abuso de liberdade d'imprensa.- Venceu-seque
especial. -_·_,,······-···não, e ficou por.issosem efieito o que se requerera.

O SR. PRESIDENTE consultou a assembléa sobre a Proseguio-se portanto na discussão do artigo 23,
nomeação da commissão especial, e.ª~.s!Aig::§!l que e julgando-se afinal discutido, foi posto á votação,
se nomeasse. '. e approvado.
"lfnttõ-;;'depois em duvida se deveria ser nomeada « Ar. 24. Aos bispos porém fica salva a censura
pela assembléa ou pelo Sr. presidente, e tendo ha- dos escriptos publicados sobre dogmas e moral, e
vido algum debate resolveu~se por voz geral que quando os autores, e na sua falta os publicadores,
fosse n~dªp.(;J!ªass~J;!lbléa. forem da religiãocatholica, o governo auxiliará os

Neste tempo chegou e tomou assento o Sr. Ro- mesmos bispos para serem punidos os culpados ll.

drigues de Carvalho. . O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE ijlandou á mesa a
O SR. ANDRADA MACHADO : - Depois de se ter seguinte emenda supressiva:

recebido o omcio do governo, é desnecessaria a se- « Proponho que se supprima o arLigo 24.- Al-
gunda parte da minha indicação, e por isso peço li- bWJuerque ll.- Foi apoiada. .'
cença para a retirar.- Foi-lhe concedida. Por dar a hora destinada aos pareceres de com-

Procedeu-se á nomeacão da commissão cujos missões ficou adiada a discussão. . .
membros se assentou: qüe fossem cinco: e sahirão Entrou em debate o parecer relativo ao requeri
eleitos os Srs. Araujo Lima com 32 votos, Ver- mento de David Pamplona, adiado na sessão ante.,.
gueiro com 30, 'Brarit-Pontes com 28, Barão de cedente. ~'O~"'•• _ .

Sàillõ Amaro com~25;"'é1tndrada e Silva êõih 23. OSR. RIBEIRO DE ANDRADA: - ( Nada escreverão
Fêitã'a nomeação, sahi~-da sãíãõs membros os tachigrapnôs-dosêU'discurso ).

nomeados, para darem o seu parecer quanto antes. O SR. RODRIGUES DE CARVALH.o : - Sr. presidente,
O SR. PAULA E MELLO: - A materia da indi- sou cidadão brazileiro, e como tal tenlio o direito

cacão do Sr. Andrada l\lachado tem tão estreita con- de exprimir livremente minhas idéas comtanto que
nexão com a do oflicio do ministro de estado, que não oncontrem as leis e a moral. Sou deputado, e
eu requeiro que vá, á mesma commissão para dizer nesta qualidade não sou responsavel por minhas
sobre ella o que entender. opiniões .expendidasneste recinto, uma vez que se

OSR. PRESIDENTE propoz o requerimento, e sendo não opponhão ás bases fundamentaes que a nação:
approvado, foi remettida a indicação á commissão, inteira implicitamente nos deu: 1'eligião, inde-i
para dar o seu parecer sobre a l"e 3" parte, porque pendencia, e mona1·chia. Sou membro da com,:,!
a 2" a retirára o seu autor. missão que deu o parecerem questão, e como tal

O SR. SECRETARIO GALVÃO: - Participo á as- tenho direito e até devo produzir as razões em que
sembléa que o commandante da guarda acaba me fundei. Vejo os meus illUêk-ªJLcollegas um
de erender ulILdo;;3êp._eçJªqoI;jl.ê~<lU13.,!l_ª~gª~rias, P_9.'!ç9.JgQ~iQª(}~;re::ê:U.êJ~ªtaf]].a~erj~üê)~signá-

d f' I al t rao) e com efielto o apparato da s~.ssaOj:léjí.olltem
~oundo . i~E'lJ!!,_pr!Le.I!t<LllWP.-ªu:~~_?!!n ra il:!Iundio algQ.m. temorTmáSerrn.up.çaJerei~edo
J!.§.sr~~~d?s: O ex.ame do caso pertenc~ a com- ife fanar peranfe'oillus..t.re.pOyo.q!I.em(:u~s.cu._ta.~·mIssão <de poliCIa cUJos membros se acha0 ~gora ~.. ...-- -,-
aqui em sessão, e portanto a assembléa determmará -o-~e.sQUidãd<;.é 1!JI1..J11.<t~QlidE'l.l!!.Q.deração ;
o que fôr conveniente. - bastantes provas nos tem dado; ese hontemsi3des

Expedio-se. ordem aO mesmo commandante para lisou dos dev~res 1ll!I3Llhejmp_o.El!Ú~eglrii~hto;foi
o reter emcustodia, na fórma do regimento. TI§§Q-=Ü1Çil1iao:·'Digo_,opQ.,:,g~nãl!...ª.nação;como

Entrou-se então na ordem do dia, emquanto não erradamente ouço ge .contmuo ,aqui--cnamar <aos
chegava o parecer dacommissão especial, e leu-se espectadores; e digo bem, porque se para a assem-

Por isso c;.o,: seguinte artigo do projecto de consti- bléa fazer sessão é necessario que estejão na sala
tuicão: 51 deputados, o que quer dizer arepresentacão de

• . um milhão quinhentos e trin41 mil habitãntes,
« Art. 22. A lei conserva aos inventQres a pro- como posso eu chamar nação á qíminutissima parte

priedade . das suas descObe!t~s, .ou das ~uas pro- do .povo que occupa as galeIlas'l Eu não tenho
ducçõ.es, segurando.,lhes pIlVIleglO exclu~Ivo tem- medo torno a dizer, deste honrado povo; tenho
porarIO, ou remunerando-os ('m resarclmentoda medo de mim, e tenho medo dos meuscollegas; de
perda que hajão de sofirer pela vulgarisação ll . ....:.. mimporqlle no ". fogo da questãopódeser que i!ll
Foi approvado sem discussão. . moderado patriotismo me· allucine a ponto de não

« Art. 23. Os escriptos não são sujeitos á censura} exprimir com éxacLidão minhas idéas; de meus col";
nem antesilem depois de impressos, e ninguem e legas pox:que~apitl!-lará~ .propositoo que póde ser
responsavel. pelo .que tiver •. escripto. ou publicado; errodammha llltelhgencIaou.dee~Jlressão...•..•
salvo nos casos e pelo modo que a lelapontar». Declamações vagas não são meios de persuadir,; I

O SR. PAULA MELLO mandou á mesa o seguinte argumêntos.de razão convencém,aquellasilldis- \
requerimento. poem. Eu tenho bastante docilidade para abraçar
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a razão uma vez demonstrada; na. minha balanca . Eu não co~heço violação de asylo domestico em "
pesa sempre pouco a minha opinião, e continuâ- ';Im ataque feito na rua, só porque o offendido está
~erite dou provas, disso .. A l~i da .libe!~ade da· a porta da casa; excepto so este cidadão tem fóra
unprepsa, que esta oem dlSCUSS~o, fOI redl.gldapelo d~lla um adro co~o Odas igrejas. A casa do offen':
meu llIu~tre c?Uega o. SI'; :l\Jala e por.. mIm ;e eU! dldo fica no .melO de lUIJ,.quarteirão saliente no!
ent~eguelo proJecto ao lllustre deputado o ~r. An- lil:l:'.g-º•.dª-_Ç1lJ'l~e_a,ondehªurlf::ÇQlit!!i.@""1feílraõr- i
tomo Carlos que lhe. fez alguI?as altera~oesque JhI:l'!:~!º.§..u..êsurfo; a gJl!!rdil)l.§,tiLem.outraruà7mais,J
prOl;nptam!lIl:te abraceI e adoptel, de Il:1anerra que o d~Ylll~.passos.r().coUIti:!a paradenlro, 'como tOüos ,
prQJecto e Igualmente do voto deste lllustre depu- sabem, enã~jJ"«:>'~ê.~yer~ue~nâ-aista.ncia de mais",
tado. d~_ses.se~!ªp.(l&sosque1í~liiJ.1:lõtiii(a~gUãrdã;ou" !

Quem obra assim não sustenta opiniões por ca- VIsse.esJ~q.s9~lio.!fªs. pªllc:aaas. o.· o""é ,
pricho, e cede facilmente á razão. Sr. presÍ(j.ente: Posto Isto, COIY.Q.§LPreteÍld.!liL@~er.ç.uJll-plice
Eu não r~JJ!!o ª.clulª.r.r~is ne1!l..Ilqyos ; sempre fui t?-da..ca.g~a,e o gene.ral.t!.~was, ~ifjl§.§.ª~auto
franco, e protesto morrer franco. Como 'deputado rrdade q!!.~Jh"it~u.~1p~lI1ª!1.tElQ!;clElI!J.? Para isso
tenho sempre duas imagens preseutes ao meu espi- er!! p~eclso oque houve~_se convenção anterior,' com
rito - consciencia e nacão. - Não posso desligar SClenCla de que se haVlao de dar as pancadas ; ora
estes dous objectos, e 'é.. necessario conservaI-os merecerá crença tal asseveração? Quem não vê o
unisonos e conformes. Ha quatro dias que um hOIi- esmero que ha e~ empenharanação nofacto,figu
rado membro mostrou na commissão de justiça. civil r(ln~o-se que_º_c.l.gll,!f.ªõ.:ffirª:olfu]âf<lõ·P9cs.il[bra'
e criminal um requerimento do cidadão David Pam,. ~i.~lro, e ~lll~lHlpeês!J~..aIlaiã.c>.i.ü.f~itá, apesâr de
plona em que este se queixava de .umas pancadas o; se decIar(lr n_o requerImento que as pancadas erão

: afeiou-se o .caso j eeu não achei senão um ,acon. para. o. cldadao autor das cartas'assignadas pelo
{ tecimento muito oordinario; depois foi o requeri- ~raztlet1:o 1:esoluto? A qualida~e de brazileiro não
j mento apresentado por outro ohonrado membro a e a que mCltou o ag~ressor, forao as cartas; e para
:_..esto. assembléa, e por eUa mandado á.. commissão. s~ c:onhecer qU!1es erao essas c!11'tas~á-~e a caracte-

. Diz o requerimento que estando o cidadão á porta l'lst.lCa da assl~natura que. e obraztle~1'0 1'esolttto,
da sua botica no larao da Carioca ás 7 horas da ~ssun como podIa ser o p'Ol'tugz~ez, o francez, ou o
noite, fOra ata~ado pelo°major Lapa, ~ quallbe dera ~nglez resoluto; e o. effello sena o mesmo,porgue
umas sipoadas, de. que resultara uma contusão na a ~!~r!~~as.~.'!E!~~_e_ll...:p.e~~_~?c~~c.a.~d.alo, ~.~~()a
orelha direita, e outra no ante braço esquerdo j que .p~trl.~.:ao étutor: _ 0.._

afinaI o offensor lhe pedira perdão, dizendo-lhe que •.Eu, Sr. presl~ente, nao c?!lheç~ o .cldadao offen-'l
a aggressão tinha sido obra do engano, por se lhe dido nem os aogressores ; J~ QJJY1 ~"~~!-'.JIººJ~ª1l!-;
haver figurado ser o offendido o escriptor que em Jl!?!!U;:ª.tilho,-Qe._!Jmª.ª!l.lDJpª.!ljI~s"!~ores j nao .
um dos periodicos se assignara-O bmzileil'o 1'eso- seI se e v!lrdade,. ma~ s,e_() e,colJl,o?co~~f).J~a,
lztto.-O queixoso diz em seu requerimento que o R!!.~~_.~i!1J:ª".Jl"JlªQl.o.ºN!l!ªg~".<:l.ffen<!i~a _. g~Ja porem
aggl'essor ao descarregar as pancadasgritára: Você aSSIm, ou nao seja, ~ que ,I co~mlssaoVIoé lJue..a..
não é o brazileiro resoluto? A commissão julgou cª-ugd.!l~!~_él:~º.I:I~~.c~~.~!!.~o. f()~.!J!ll_a~.1l~()9J!~ber
que este negocio devia correr os meios ordinarios, dad.~.ELIIY.l?E~Il~a, o que sabe a commIs~ao e que
e tal foi o seu parecer. a I~I deve ser 1~1l~_para todos, como dIZ o. nosso

. _. .' projecto .de constltUlçao; o que sabe a commlssiío é
A commlssao VJO a exposlça~ de ulJl,~c~§§p que a leI não deve ser retroactiva, e que o legisla

lrlYla!, e, esse mesmo nao.verificado, IStO e, um dor attende a razões geraes e não a casos particu
ciâadao a porta da sua casa msuHado por um mo- lares. . ..'
tivo partic1!-l~r, sem haver ferimento ?emuso de Q.º--'!!1:<lO alguns c!l:la,dãos destacidadegemião VÁ
arma prohlblda, e resultando s6 do lllSUltO duas P.r~S9S~ p01'-dê1icf§s.JIRagJIl@Qê,eotânto °quéíodos
con tusoes. . .• fQE.ão 'tb~ºlvi;qos, e J!º- fifi;1 ~()jJ.r()·ées.s():lP1i!IT!lceu
. Mas s~pponhamos que o caso se revestia "de clr-:- ?)jr,ILda..l~t~lg(l El«çJUJllglª, eu propuz o projecto

cumstanClas aggravantes; como se prova 'a sua sobre !l.§ ..sQCl.ec!ª<les.. ,secretas, e o § 2° motivou
verac~d(lde? Bastará I!0rventur~ a exposição, selll longos' debates, por J!landar pôr.!lm sJlencio os pro
se eXl.g1r corpo, de delicto? E alnda havendo.corpo ces~os· formados; .grItou-se entao que a lei não
de delicto, e ate provas de atrocldades, que tlnha a deVIa ser retroactlva, e apezªr de se suspender aIli
assembléa com isso? Erigir-sechia em tribunal de a execução de v.ma lei barbara pretendeu-se sus
justica? Queixa-se acaso o offendido de ter recor- tentar o que estava feito antes, paranãoapparecer
rido·ao magistrado competente, e denegar-lhe jus- exemplo de lei qlle abrangesse o passado; e agora o
tiça? Nada disto contém o requerimento; nem o para' condemnar pretende-se que acommissão devia \
podia. conter porque se sabe que não houve corpo vot?r por p'e!1~arajl.ftl.iQt.Q~!elhOs.1_~que!

de delicto. . o dehctos ! nàlictos que l!ª!lJ!.os!l.il~lelsnãosão casos
A commissão portanto seria injusta, e deveria l!FJ~VllS~él, ..Ifi!SSo~de quereUa, ã quálnãoexiste

ser muito censiIrada se desse outro parecer, pois em JUl~O. . 00 • o . o
qualquer que não .fos~e a remi~sã.opara os terJ?1os OUVI fallar ~m. ~!c!.<?s, e n~ nece_ssldade de..Ji!.lS'- A

. legaes! s.em .uma llldigna parClah~ade. TodaVIa a t~I!.tar,,"o_.!:J.:@z}Jell'o, mas partJdos s.,:o ~an~os, f~c- \ \
, commJssad fOI hontem atacada' afeJOu-se o aconte- çQ.!)s, que. valem tanloeoill<;> é1esu1l10eS"dlssensoes1

cimento indicando-se' o lugar p'elo asylo do cidadão eIltr.e.c.i.d.Mãc!s,: Rum 'déPÍlt~~() tei.gpatt.!ílÓS ? tu,'
disse"se que fôra junto da guarda; Ilretendeu"se nllnca entr.1!J;el..~Il.e~I~~ ~omp.deputado; porqne!

oinculcar que a guarda tinha ordem para não .ac~dil'; como. homem e c0lll:0 cldadao os aborreço; traba-i
, e' que as pancadas forãodadas por ser brazll!llrO o lb~el antes,. e dar,el o POliC? que p~ssuop'ara os 00

offendido··lrabalhou-se IlQrfazer do caso umaof- extIrpar. c • o .o o .: O
fensa :na~ionàITe-firoU::seâ'aqLU argumiillrô"'para Eu leio no projecto que são cidadãosnrazileirosos' í 'c'

• il:WrepiIT~a-coIÍlmissã() por dizer que o casoperten- portugllezes :residentes no imperio :na época da'
j cta ao poder judiciario. , . nossa emancipação, logo comoadmittirei a o'diosa<
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A commissão especial tomando em consideracão
a indicação do Sr. A!!..c!!'ªt!.a,..l\.!ªphado, é de opiiliâo:
quanto ao lo artigo, que- a assembléa conHIl!!-~ em
se~siiopªJ:lllanente,ªté recel:fens'infofIiiações que
óiâse pedem]újsõvern§:-:é!~=S9.I(Mâ:gfstadelIÍ1pe
rilIl-; -eqúaiitoao'3ó----só poderá interffôr-parecer
de'pois do recebiniento da resposta que mandar
o governo, Paco da assembléa, 11 ,de Novembro de
1823~~FelisbeÍ'to Gg,lo&ira B~·ant.""":JoséBo'fJifacio
d'Andrada e Silva. __ Barão, de Santo_Amal·o.
Ped~;o.d'Ara'ujo Lima..:......Nicoláp 'Pel;etrliílê' Gamp'os
Ve.r!L~,iz·p, 5CFõi approvado." . .. '

.Declarou-se portanto· que a aSllitmbléa.'ficava em'
s~~~ãO,IJ~!'!l!~n~!!!~;.se.ndo incumbido 'õ' Si:-Sêcre
tano de expeâlr o OffiClO ao governo tia fárma.do

differençaque se pretende propagar.! Se ha parti- cidade com a, trop~ que se acha aquartelada em
dos extinO"uão-se, trabalhemos' umcamente para SaoChrisfovãO;-certifica a subordinacão da mesma
cono"racal~'os; e se é precisa uma lei que puna esses fi iguàlmenteo respeito ás autoridades constituidas
perigosos bandos façaIll0I~a; eis' o nos~o dever; e firme adhesão ao systema constitucional; conclue
mas querermos legislar de chofrecastlgar. com finalmente que a assembléa tome este negocio em

1
penas desconhecidas, e aggravar ,crimespassados1 consideracão, e dê as providencias que tanto im-
nunca será o meu voto. ' portão á ti'anquillidade publica.

- FaUemos claro; os indig!l0s peI:!oglç.Qê.Aestaci- « A commissão, sentindo muito os prinieirosmo-
. ,."..dade -lJ...@_oJ.!!,x.as do..Braziltêm sido <lc~usa ªas.dis- vimentos da tropa, que puzerão em inquietação o
,~,. cordias. Eu não leio SentinellaiÇTamows, e outros povo desta capital, muito se lisongêa do acerto das

'que fâes,-porqué deUes sóJJt()::J!mLQçº~;s .. e to~men- medidas momentaneas tomadas pelo governo de
tos; antolLo os m~q.lle..J:a!J...Lê.Cr,lp!QE_.vaose- S. 1\1. Imperial; fazendo reunir a mesma tropa fóra
meando, e como não posso extinguil-os choí'O a da cidade para conserval-'a em subordinação; sendo
m"1ii1la nuUidade,. e quero antes ignorar o que' se ainda, mais sensivel á commissão, a enunciação da
escreve, e de que não colho fructo al~um, do que falta do alto respeito devido á augusta pessoa de
irritar-me, e- olfuscar o meu entendimento com S. 1\1. Imperial que os officiaes incluirão em sua
prejuizo da minha razão. representacão 'com que parece'quererem reforçar a

O SR. CARNEIRO DA CUNHA mostrou primeiro ter olfensa sua" particular de que se queixão.
enrelldfdõ'queõ-noore"preopinante se dirigira a «Não póde porém a commissão conceituar cabal-~1
elte no seu discurso. Depois de faUar sobre este mente' os . motivos verdadeiros e especiaes' que
ponto comJl..arou o ata!!Jl,e.feito.ao.regª-c:to/:.9a M a- occas~onarão aqueUe triste aco.ntecim~nto pela ge
lag~H~.t(J, cõ!ÚT g~e fazia,o,o}ljeç~()'c1.Q_par~s;eJ:e~l nerahdadecom que vêm enunciados" Ignorando-se I
aíscussão j e pretendeu provar que se a assemblea se forão todos os officiaes, da guarmção, ou parte I
tivesse' tomado em consideração aqueUe primeiro deTIes, e quantos os que representarão j quaes os '
-successo não aconteceria o segundo, (E'o que se insultos e sua natureza; quaes os redaetores de perio- \
pôde em summa colligir do tachigrapho.) . dicos, e os lugares em que se achão esses insqltos; \

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO ::-Eu não no- qual o partido incendiario, sua força e objecto.--
meeinenhum dos Srs. deputados; nem sei como o « A commissão entra em maior duvida'quando
illustre preopinante aUu,dio o que eu disse ao dis- compara os acontecimentos com: a. asserção do mi
curso que fizera, porque não foi s~ quemfallou. Se nistro sobre a subordinacão' da tropa, e respeito da

I não lembr~i ?ºll.?o ~~~.taSlue feIto ~g._r€l.dª,çt.Qr"da mesma ás autoridades c'onstituidas; o que serve a
'i, ~J.2:La!lu1if!'. fO~_.R~r -d~li~-ª[eg j Ií:fãS.: la que se f~lta convencer a commissão que a crise se resolverá
neUe, dIreI' que ne-nhuma comparaçao tem esse lll- favoravelmente, e que o socego e a quietação pu~
sulto horroroso com o caso do ,cidadão que ora se blica se restabeleceráõ com facilidade e promptidão.
q"uelxa; ó~primeiro estavaJ!:E1f!~~d~e.m_.!?~~. casa j « Ai~da quando a commissão tivesse maiscirêum~
esta foi atacada, ceUe espancado eI~nºº,J!º.êentro t . d 'nf -' . d . , o
dâ-sua ffrniliallór encárêtaâõs'queo. deixaraó' ás ~o~~~~ea~ritp~~r:rÇo:~d;s~sP:~r:{ i~: ~~~:e~~
p'Orlai(lª~:m-ºn~, âã·quanniIàgrôsarn~nlé:e.sca:póu, suas attribuicões, e lembrar a esta assembléa
não óbstantê evadir-se'aos'scelerádos. . as medidas 1egislativas e 'extraordinarias que

Apesm.:-cfã'tudo-, referidõ o iH!J!J.,t!!do neste con- julgar necessarias;. no que seguramente encontrará
) gress?, julg.ou-se fó~a ~a ~ompetenciada !lsse!1!ºléa, a sua mais franca e efficaz cooperação; para o que
; e 'o -IUústre deputad~ fOI rude~ente combatIdo; e éa commissão igualmente ,de parecer qu~ a asse!ll

agora em caso que nao tem parIdade nem n~ gra- bléadevé ficar em sessãQ.1lermanente, ,ate queclie
vidade da offensa, nem ,?-O lugar, nem nas ~lr9um- 'gueill"ãSiÍÍfõrm~çº;íi~§p'~iâesaêiinaindIcadas; e
stanci.as! pre,tende-se nao, s~ que a c~mIl':ll~sao se as proPQ.§iç1i~sªó gov~J:no:'-'-'-c- ',-' ," ",
devera mgem no que nao e das attl'1bmçoes do 'cc(Vaco da assembléa 11 de Novembro de 1823.
corpo legislativo, mas que até devia iflculcar .leis Nicoláó Pe~'eil'a de Ga'mpos ,Xçrgue.iro.-Fªli.$lJel'to
novas I E, serão.estas as maxíl1l:as,do l~glsla~or Im- Gald.,ªi?1L:B..r.ant. - J.Q§§. 119'T/,i,[a,cj.o de Andrada e
parcial.e,ImpasslVel? A commlssao nao podIa pe~- Silva.-Pedl'ode _4r.@!f~ma;-Barã~Santo
sar assll1l." A'Tn,arp. )l-Foi approvado. ---

O SR PRESIDENTE declarou adiada a discussão,"- S Dl' b '. .
quasi ás tres horas da tarde, para se ler o parecer O MESMO R. EPUTADO eutam, em o segumte
da commissão especial. ( PÀllECER

O SR.VERGUEIRO, como relator deIla, fez a lei
tura nos termos, seguintes :

« PARECER
« A comEaissão especial vendo o o1licio do minis

tro do imperio. da data d,e JIoje, no qual participa
que os officiaes da guarmçao dest~ côrt~ forao
hontem representa~ a S. 1\1. I~per!al os msultos
que dizem ter soffrldo em respeIto a sua.ho~ra, e
m:órmente' sobre a falta do alto decoro deVIdo a au
gusta pessoa deS. ~I.- Imperial, o quê dizem ter
oriO"em em, certos redactores de periodicos e seu
P!~i~jn~~n<Iiãrio i 'aõ-que-'S:-'l\I: Impetíãlres
pondera lemDfãlrdo~lhes o dever ", que a tropa tem
de sé conservar inteiramente pacifica: Que S. 1\1.
Imperial,pa!~' evital2Jl!!!i.!9:uer,~~s.t>r~em,.~l.t.irll da
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acontecimento que !Íeu lugar á inquietação sentida:
pelo.povo desta capItal, em que louva as acertadas
n:edId~s do mesmo governo, e em que mostra que.
n~o pode tomar em consideracão este negocio por
n.ao lhe ser possivel conceituar cabalIl1ente os' mo
tIVOS verdadeir~s e. especiaes que occasionárão
ª:quelle extraordinarlOacontecimento pela genera-
~dade em que ião _enunciados, e em razão 'de
Ignorar. quantos forao os .representantes, se. todos
os offiClaes, ou· parte delles, quaes os insultos e
sua natureza, quaes o~ redactoresdos periodicos e
folhas .em .que s~ ª:chao os mesmos insultos, qual
o partIdo lUcendIarlO sua força e. objecto; e final
:;rent~ que a mesma asse!!1bléa tem resolvido que ao
"o:verno de S. M. Impenal compete empregar na
crrs.e ª:ctual todos os meios que cabem em suas
att~IbUlções, e propôr ~ assembl~a as medidas legis
latIvas e extraordmarras que. Julgarnecessarias
certo .de que encontrará na representação nacional
a m_ars franca e effica~ cooperação; e declarando
sessao. permanente ate que o governo de S. 1\1.
I~perI~l l!te transmitta as informações especiaes
aCllua rndicadas e as .proposições que hóuver de
fazer.
. cc .§.. 1\1. o Imperador maílda responder que sente
1!!!im,~? qu~~emQJéa geral constituinte eiê
glsIãirva desq?n~.i!._'!:..p'r_e!'º.!lte,c.~ise,emque se
acha esta cª:PItal, cr~que 1l.tjtse manifestou nesse
augusto_,!~clUtC? ~,Q!!.~<:>, -ª.e,!,u~ender hontem a
m~s,!I!.i!;~~s~.!2@l!~a ,os3..~,~.!!:.(~,p,alliosl~te~pQiãiíea
~]lJ;e, o que Junw a representacão dos officiaes
de .todos-.9s corI!Q§..i!ª:.__g.!!ª-!:gi:ç~~)esta cô;·te, por
m.!!Iº~,,~a_(l~putaçª-o que velO' á-ãügústa pre
senç!i do m,esmo senhor,. deu motivo á prudente
medIda que.S. 1\1. Imperu)1tomou de fazer marchar
as tropas para o campo de São Christrvãó onde
se conserva em toda a paz. ,

Desejando porém o mesmo . senhor satisfazer
e~Utldº_,J .1i!te.Eª:Lrequisiç.ií-<i:ª,'!.~Illesma.assem- '.
~ea: manda declarar_ que o~1!eriºªE,l.os,-a' que'
se.refere a rep~esentaçao.m~ncIonada, são os dimo
mlll.ad~s Sentt!1Bl~!!d,g, PI:maJi:ra,'lJg.e; e..o Ta.lIioio .
attrrll.!J.H:!clo-"se na mesma representacãoaõs'Exms:ae! .
p~tados~A!l.cI.gº,ª ~achªdg!, n.ibeiÍ'.o (I' Aíiíliá'd!i, e
~rí~í@~,~ ·§ilva a }np.JIenc~ª..:lJ,allul:llle, ,º-.o1J.:e.dac:,
cao..!!.~te; o_ll.lle m.mt.o---,ç!!.s.~ª,ª c.~~r.,a: $,JI:Jmpe-
iIaI; sendo a consequenCla de suas doutrinas pro
d~zir panill.9..sJllll.º-J;lJ!i-ª.!'!OS, de que o governo não
pode calcu~ar a fo.rça qu~te~, e poderáõ adqllirir. \

Qllant5l as meqIdas leglslatlvas, cujaproposicão a .
assem?lea c?mmette. ao juizo do governo, f3. M. !
ImI;lenal as Julga maIS ac~rtad.as provindo da sabe- I
dona e luzes do corpo legIslatIVO.. !laço 11 de No- \
vembro de 1823. -:- Fmncisco Villela· Barboza.- j

lllm. e Exm. Sr. MIguel Calmon du PineAlllléida.» ,
a.SR., MON~SYM-4. :---:-~equeiro que' se. remettaá

mesma commlssao espeCIaL ..... . .. .
a SR. AN.~RA])A ].\1ACHADo:.,.-Devemos Ç9ntinuar

as nossas .dehberaçoes, segun~o requer a natureza
d,? seu obJecto; mas ~uanto a Ir oofficio ácommis
sao ach.odesnecessarlO, porque. não sei o que elIa
ha de dIzer sobre uma semelhante resposta. '
.9 SR. MONTEsUMA:-Continuemos cOllio princi

p.Iamos,pa~a marcarmos. com o cunl;ro da maior
~Ircums.pe~çao este negoclO ; e pprtanto voto que vá
a commIssao. '. . .
. a SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Muito, doloroso me
e que o governo de Sua Magestade respondesse de
semelhante fórma, tomando por 'pretexto dos:movi-

parecer; o que assim se praticou nos termos se
guintes:

<dUm. e Exm.Sr.-Foi presenteáassembléageral
constituinte e legislativa deste. imperio o offieio de
V. Ex., datado de hoje, em que de ordem de Sua
i\Iagestade o Imperador participa á mesma' assem
bléa que dirigindo-se hontem os officiaes da guar
nição desta côrle á augusta presença e,o mesmo
senhor, afim de representarem os insult'.ls que têm
soffrido no que diz respeito á sua honra em particular
e mórmente sobre a falta do alto decoro devido á
sagrada pessoa de Sua 1\lagestade Imperial, sendo
origem de tudo certos redactores de periodicos, e
seu incendiario partido, resolveu Sua 1\1agestade,
depois de admoestar aos preditos officiaes, lembran
do-lhes ({ue a t~o.pa deve .ser inteiramente passiva
em negoclOs POhtICOS, de tITal-a para fóra da cidade,
e aquartelal-a no campo de São Christovão, para evi
tar assim qualquer desordem, que podesse acontecer:
c~rtificando ao mesmo tempo a assembléa da subor
d.mação da :I!1e~ma tropa, do seu respeito ás auto
ndades constltUldas, e da sua firme adhesão ao sys
tema constitucional; e finalmente esperando que a
assembléa haja de tomar em consideracão este ob
jecto, e dar as providencias que tanto importão
á tranquillidade publica.

cc Com quanto seja doloroso á asseIllbléa oaconto
cil1!..enlo que~rLli!W~lCln.qí!i~~ação' seJifi!lã'pelo
povo des~ªçapHal, ella todavia nãopóde deixar de
louvar o acerto das medidas momentaneas tomadas
pelo- governo de' Sua i\Iagéstade, fazendo sabir para
fóra da cidade a tropa, cujos movimentos produ
zirão aqueUa inquietação. E não podendo a assem
bléa tomar em sua consideração este negocio, por
lhe não serpossivel conceH!J,ar cabalmente os moti
vosverdií,deirC)s e especiaesque o'cCafMnarao aqueUe
extráor(linª~io, aeont~ciIneIlto, pela- 'generalidade
c~m que vem .enllIlcilJ,dos, ignorando-se qll.!illtos
forão os reI!resentantes, se todos os officiaes, ou
parte, [alIes;' quáe~~i)s fnsultos-ê'sü'aga:türezã.; quaes
os'redaetores dos. p~riQdic.ªs, e jolJías 'em que se
aéhão os mesmos Insultos; qual por fim o p:u:tido
incendiario, e sua forca e obJecto: TenCamesma
asSêlliliréà resolvidõqúe àõgoverno de Sua 1\lages
tade compete empregar na crise actual todos os
meios que cabem em suas attribuições; e propôr
á assembléa as medidas legislativas e extraordina
rias que julgar necessarias, certo de que encon
trará na representação nacional a mais franca e ef
ficaz cooperacão : declarando sessão permanente até
que o governo de Sua l\Iagestadé lhe tránsmiíta as
informações especiaesacima indicadas, e as propo
sicões que houver de fazer·lhe. a que V. Ex. levará
aó conhecimento de S. M. Imperial. Deus guarde a
V; Ex. Paço da assembléa, em 11 de Novembro de
1823.-J1figuel Cal-mondu PineAlmeida.-Sr; Fran
cisco Villela Barboza. »

, A's ti horas da tarde pedio licença o Sr. Barão de
Santo Amaro para se retirar por incommodado.

A' uma hora da noite chegou a resposta de SuaMa
gestaâe'do-'següinie-'fheõr;-ã'quaf'foi 'lida pelo
Sr. secretario Calmon:

d11m. eExm.Sr.-De ordem de S. 1\'1. o Impe
rador participo a V. Ex. que foi presente ao mesmo
senhor o officio, que V. Ex; me dirigio em nome da
assembléa geral constituinte e legislativa do Im
perio do Brazil, datado de hoje, em resposta a outro
meu da mesma data, participando-me que a assem'"
bléa faz sciente ao governo quanto lhe é doloroso o
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mentos das tropas as publióações .de dous periodi- a SR. ALENcAu:-Sr. presidente: eu torno a re
cas I Como é possivel que esta seja a causa de se presentar que a demora da commissão ha de ser
achar acampadaatropa,?Por: VN!t1!!~n.ª~_t~Jll.ha., grande, e que a discussão do p~recertambem ha de
vido em todos os tempospel'lodicos lllcendlarlOs? ser larga ;em tal caso eupergunto se devemos aqui
Nãõ se-tem'UaólÍo'Diariódo Govel'no tantas dou.. estar todo esse tempo;ou antes se isso não ê in
trinas perturbadoras? E ÕgoverIiD .. pedio então. al., compativel com as forças humanas. Parece-me que
gumas providencias? Não atacavão essas doutrmas póde dar-se sessão permanente, sem estarmos aqui
a todo o momento o corpo, legislativo? Não appa- pregados até que se,termine um negocio tão com
receu até uma carta totalmente subversiva dosys., p.licado. Nós· necessariamente. havemos dormir;
tema que a nação jurou, e cujos· principios se e!I- fique pois embora a sessão permanente', mas reti
caminhavão a produzir a'anarchia?Ep.orque nao remo-nos, porque o exige a natureza, e voltemos a
tomou então o governo a mesma energIa que ora terminar o negocio. . '
toma? Ah I SI" presidente I As doutrinas erão in- a S\t..l\llli"fIJj:,5PNP'-.Eu cuido que a resolução da
cendiarias, menoscabavão o corpo legislativo e a assembléa para.a S&~,~i!-º,p,ermm).!3nttt S,eentllnd.e,até
dignidade desta assembléaj mas O· gove!JÍo n~o s~ erçt- qu-º,-ª'-.<lapl!alse,iso~egue,e~lli!.!!ª-<!...~st,~ tra,nquJlla.
baracou com isso; efaUando·se aqUIde tao mdI- Além disto"elÍCCrIsiftàl cJ!mI!.-\:E.l.~I1!O~tgLao povo
gnos' escriptos, respondeu-se que como,hªyia li1;J~:r- ~,!!ós'o aCOlnpanhamos. Sim, 81', presidente, a
dade de imprensa eraliue a cada ume~,Q:r.asua 'assemnléàliã'déêonsérv'àr-se em sessão; não demos
oI!.~nrãp;TestiF~-!'.cô@r-ªrlili:là: p~él~s~que,a n~o se- um exemplo tão pouco digno dos representantes da
gUIssem. nacão. Continuemos em sessão; se morrermos, aca.,.
'-'8r: presidente: FaUemos por uma vez claro ; este bamos desempenliáíidõ'õiriióssos deverés, " "-, ,
~Q..!ll~tivodos~gg!!~~QÍ}J!(lºJQê de que somos -'õsR.i~~~A!lA'~síivA ::':"':'Eu nãó'sefoque possa
testemunlias ;ollli:.o.L..e~1.s1ªQl~S.!illuram&nt(ihj},ellesdizerãêõmmissaõ- ã-este20 'olficio, lIueé o' mesmo'
'ill!larJ),Q!;l1:áõ ; • qlleolo. E'J!!l!.a nota:r ql~e,qullIldo se trata de par- )aque é de todos sabido e que te,IDlls._c.QIl,~e~- tidos incenaiarios,sefaliesómeIite.' do Tamoio' e
yado, CO!!! ,o. p.o4er ..lilX:~CUtjyo,tQda, a -p~lldlilnCla Séiíi:(i~ellãll.à. Pràill:G..r(J,7id!!,eql1~na(!á-se diga d~
necessaria, dado exe'P~!QêJle..mQ®1',a,çªo que talvez Cor're~o, nem. a,o p!arwdo Go.ve.rn.o. Acaso podera i
se--:-llãô"Sncontrem em, outI'as assembléas, e mos- -Cc,.. -- •. 'a' t '" -- -- - . '-f Q-- al' .
trado po.r sob.eJ'as provas a Qos§.ll_.',lldh,esão a.'ne_ss.oa ,o Q1'rew mcen lar, e a acar comogUlzer, u quer

- - ,.' "-'J:'- dê-nós vê que'sldáliã"Stf'n'iiqtie1lés''IliIfq!lJl ªtacá-
do imperante. Portanto torno a dizer que não era rão omiIlisterio, e que é p-o,rj,$tQ.qll,e,.são incendia
deesperã"f"que do sabio governo de Sual\Iagestadç fw'sToqüenao succede'a respeito dós-()utros:lllas
sahisse uma tatr,l~_spos!a, que deve ser a todos mUl sérá isto proprio d'um governo sabio, e ficar-lhe-ha
dólorQsa; e desde já' .'declaro que s~~n1!,º_h9!I~(3.rem bem dar, uma resl!Q.§.t(L!l.Omoj:lsJ~"em que até se
d'aqui ('jllldiante outras mediq,a§..p.El.çQ./l.,IlllJlha de- falta,á_civilidade? . . -,-,--, '_'
mIssão.-: . (Nãõpóde;~diSse-õSr,AmIrada l\bcliado.) "-Diz' o governo que os officiaes da guarnição pe~
i!'direi aos meus constitúiiltes qiIe não' 'põs'soad- dem satisfação dos insultos que se l1Ies tem feito;
vogar a sua causa. mas ,como é que se falia em geral d'officiaes da

a SR. i\IoNTEsUMA :.,..-Eupeço que se. proponha se guarnição, quand,o se sabe que '!PJl!La,~_chegª-rião a
deveir á mesma commissão para não gastarmos 60 homens os que forão? Acaso a officialidadé-dós

--J inutilmente o tempo. 'éõrpõ~-desta-c1âãâê éompoem-se de 60 homens?
-. " O SR.... ANDRADA. 'E SILVA:...No caso que se decida Deixemos porém isto, e passemos adiante.

que vá ácóiiíIDissão, desde já requeiro que se no- (}Diz mais que ~7J1Qio,j-l'ºd!g!dopO,r tre~ depu
meie outro memb,ro para eUa; VIstO quee,1J,§oude- tad.os, entre 0ê quae!;ollt.en11O, afigura de ser'no
sigª-1\docoll1o",p_e.:r!ep.cente ao partido incendiario. ri!~ª<l0,:'é~p~@ªgt}f~il!1.!..a.<!º,i~e..ndiariojmas de-

a SR. ALENCAR ;:'::':'Eu i{cho 'que 'uma vez que vá clarando eu, ~m .1°, lugar, quell~pequena part!l que
á commissão deve suspender-se a sessão; porque ~e. coube, so dISSe. o <Jl!e a mmha conSCIenCIa J!.le
a commissão necessariamente leva' muito .' tempo dICtOU,· pergunto c?mo e que, sefaz. uma accusaça?
para dar o seu parecer e em tal caso~elhor é destas sem conlieClmento de causa? Na yerdad~ e
voltarmos amanhã, paraaca:barmos. COm IStO. .. este;um caso qu~ nenhu~ representaD~e da IJaçao,

O SR. RODRIGUES. ÍlECA.RV'Airio :;-:aIlegocio'é e ate ; ne.nhum SImples cIdadao, pOdera consIderar
. .... . t· . d d h- com mdifferenca......

J?ulse!-'10; eJ~ [lIees.amos aqUI es eman a" Emfimo governo a nadárespondeu do quese lhe
e preCIso t~rmI~armos .IStO eIrl,que nos achamo~ perguntou, e por isso não sei o que a commissão ha
comprome~tIdos,,e por ISSO vot() que fiquemos ate de dizer; mas vá,comtanto que eu não vote, apezar
que se dec~da., " , de ser um dos memQros della;. como já requeri, visto

a SR. -~!.n_~!!'-().a ANIl~ill.~ ::-"7Eu ;vo~o por ambas que 'sou !!!:@!@, bem. q1!.e falsameIlte; e veremos
ascousas; que v~ o ?ffiClO a,.c()~mlssao, e que n~s como encara esteoojécto, 'pois QJIl,lêeu yejoJ a
conservemos aqu~ ate ,se restltUI).' o socego a capI- ç.apHª-Le,lIl qes,Q,rdeJIl, as!.us~-ªª)i.,J!.~.!lmbJ.éa, e pro
tal; dadasGlsprOVIdenClas adequadas. Emquanto ao scriptaa hónra ..dos ,seu'S:-IIl~mbros:não senliàis
modo porque respondeu o governo, guardó...me para "ífãâã:'--'-' . . .. - ~~,~ . '
occasião oppor~unae e~tão farei asobser,:ações que Quizera comtudo que o miIiisterio de Sua Mages
me pflr~ceremJustas, VIsto'que ~~~_~r.~IIldodelll- 'tade me desse' a ra~ª,o de..J(lr Ílil.ito estegrllnde espa
c,eIldIarIo. '. ". .. ." '. '.' '. lhafato, que não -vejo preciso para"éousa alguma;

, 'Ó'SR'· ANDRADA I\IACHADO :.....Sea asselÍlbléaquer ifbõm será que se reconheça aqui por ,verdade que a"
gue.o .0lfiCio vá á'coJ?missão, vá'; isso é'para mim ~~~.mpl~a_~~2 ·J;l~de'_,d~!,:,:pr!l.yi<len.cia.sLsem·lJueo)
llldlfferente; mas CUIdo que para dar o seu parece~governo resp'()nl1a:A~Q.!Itr<l._forma;tndICandoas que,!
!lra mister que o.g()verno.apoI,ltasse as mediâasq1!e~~~~jY:lgã,-qpr.~Q!~ê;porque é 'evidén'tã'queelia:D!?i
Julgava necessarIas'; ora: ISSO e oqueo. governol1ao l;í'ª:'~:ilssIgnar,~ cruz. . . .,. '. '
fezi. apezar; de, se'lhepedir; nelll eu' seI realmente o 'EIS .aquI o que teIilio a dizer sobre o OffiClO ; agora:!
quequerdizersemelbaute resposta. .', quanto á, P~!.P!lI}~I!Ç.!<ljl~;sli)s.§AQ creio!que,não hil
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que discutir; devemos(1~tii.!'_-ªqqLlltéque este ne
gocio _~J~gli~tr;~e:-~Q!l:º-~J!l_a~"ºe~~(m:Q~nçâs;recu
pQ.rando a capILal a sua ªntIga. seguranca ; se não
obrãri:llõS=a.ssiin ser~fuós. .frªQ.Q~,iricâ'páás._ llIfser
déí\üíãdós da gener()saJlação J~rªz.i1elI2-. -- .

OSíí.:-BENRIQUES DE REZENDE: - O que é a as
sembléa? O que é o Imperador? São dous poderes,
ambos escolhidos pela nação, e ambos encarregados
da osegurança publica, que é o que actualmente não
eXIste.

O Imperador retira as tropas da capital como
para acautelar algum perigo; e quando elle assim
se acautela, e toma medidas, deveráõ os membros
da assembléa ir dormir para sua casa? Quando as
sim trabalha o chefe da nacão deve a assembléa es
tar socegada? Creio que não é precisa nenhuma
outra reflexão para nos conservarmos em sessãopermanente. . ---'-'--' _..--- ..-- .... --

-OS; BRESIDENTE propoz á assembléa :
1.0 Se devia ir o officio á commissão.-Venceu-se

que sim. .
2.° Se devia ficar-se em sessão permanente.

Venceu-se que sim.
Como era preciso completar a commissão; porque

o Sr. Barão ·de Santo Amaro tinha sahido, e o Sr.
Andrada. e Silva pediu dispensa por ser um dos
arguidos, declarou o Sr. presidente que erão sub
s lituidos pelos immediillos em votos, os Srs. Camara,
e Carneiro, que tinhão obtido 16 cada um.

d
o-?ll

d
·$IJ:,Vo-\- hLl~Bº,\r~tirou..,se.por JncQ!fi.Jll(jdado,

_epoIsa uma ora.
O §!\,-YERGUEIRO, ás tres horas e tres quartos,

voltou á sãlãco'iíf os mais membros da commissão
especial, eO

c~o rel"ª.t~ leu o seguinte
« PARECER

«( A commissão especial viu o officio do ministro
dos negocios do Imperio, datado de hontem, e rece-
bido hoje pela uma hora da manhã, em respostaao
que foi dirigido ao mesmo ministro pelo secretario
da assembléa. Principia o ministro dizendo que o
governo sente infinito que a assembléa geral con
stituinte elegislativa desconheça a presente crise em
que se acha· a capital, crise que até se manifestou
neste augusto recinto a ponto de suspender-se ante
hontem a sessão, o que junto á representação dos
officiaes de todos os corpos desta côrle, por meio
de uma deputação a Sua.l\Iagestade Imperial, deu
motivo á prudente medIda de se fazer marchar a
tropa para o campo de S. Christovão, onde se con
serva eUI toda a paz. .

«"Depois disto declara o ministro que os periodicos
a que Se refere a representação são a Sentinella e-o
Tamoio at,\'ribuindo a influencia em um, e a redac
cão de ~'-'-\'ro aos Srs. Andrada Machado, Ribeiro
ii:Andrada, e Andrada e Silva, o que confessa o go
verno que muito lhe custa. a crer; sen~o a co~se
quencia das suas .d_outn~as prodUZIr partIdos
incendiarios, de que.n.ao pode calcular a força .que
tem, e poderáõ _adqUl~Ir. E conclue q~e as medIdas
legislativas serao .maI? acertadas provllldo da sabe
doria do corpo legIslatIVO.

({ A commissão não póde compreheIlde_U::Qm.o o
goveI:no

o
s·ejf~~~IÍ~pss~.que=~·-àss·e1Ílbléa ~eSÇºli!I[Ce

aact"mrl-êfIse, qnando esta em ~eu offieIo, em res
ffosta ao âõ gove!no,fez sentIr quan~oo The. era
dóloroso o aConteCimento que deu lugar a mqUleta
çãodo povo destacida?e; passaI1~o adecl~rar-se
em sessão permanente, amda que nao desse Impor-

taneia á cO~QÇªQ das galerias, que consisticr
a.penasem IllerosapoÍéldôs.-··-·-:·-- --c- :- ..

. (T'gííaiítô-ã"representação em que- ora se sabe
~~~~ad'u~~·t~íf·~..9í!i2iae~_dEl.t.(jd()~ .o~ ..e0r.po~s.por
-- -•. _p.\llaçao, ?0!p0 ºJí.overno assegura
ter SIdo feI~a ~om sulimIssao, e nao 'con-sta qüe ex
cedesse os lImites de petição, nada tem a commissão
que propor. _. -. __ . . __ . _ . _.. _. _. _ .

« Q~Ianto.aoap'll.s.9 ..clª_li~Elr.da.~e_411imprensa
1~~op.!i~.ee~..c()J.llI:.rm.§a,O. tf:)r ..havIdoexçesso·. nóspe
I:~~~!.~~s.a~~Il~a~os pelo.•. D1ínistfô;e. êirláfgüÍls ou+
.tro~; 0_ que de:certcf tefu'próVindo ci~~_Jªltá' de
le~Isla,çílq~; p~gpI·la. que_~~_ç<:llHl?nl1~, o que ã--ás
semlilea Ja reconheceu prefermdo -a discussão da
lel..!?obre.ta.!lLapJl.5QsA Q.lttrª-~_lllll~e!"iíls; e a com
missão é deparecer-liuê sesusiJerida' a discussão
dq proj~~t(j~-de.°Ç"@§tttúição áté ~sê coiíeíiiirarefei'ida
J~; o que par~ce se!tsuffic::i~t~.p~ra.r.est1!J~ele.cer
o soce.gO, em Vista aa eerte~a affirmacrapelo niinis
tro, da subordinação díl tropa, do respeito da mesma
@'~ª-º!0I:idâMs cººstituidãS,' e firme 'adhesão' ao sys
tema constitucional. . -.' ..
cc!, Entretanto 'se o governo julga que a presente
cme é de tal magnitude que possa ainda perigar a
segurança publica com a demora que é indispensavel
na discussão dá lei, declarando-oi assim, parece á
commissão !lue se fáção, algumas restricções na li
berdade da Imprensa, ate que se ponha em execucão
a lei que deve regular. •

« Finalmente á. ,:ista da subor~inação da tropa,
affirmada pelo mIUlstro, e da qUIetação- do povo
no qual s6 se observão sustos e consternacão, pel~
attitude em que se acha a tropa, nenhuma outra·
medida legislativa occorre á commissão para propor
á consideração da assembléa. Paço da assembléa,
12 de Novembro de 1823. - Nicoláo Pel'eim de
Campos Vergueíl"o.-Ped1·o d'Araujo Lima. - Fe
lisberto Caldeira Brant. -Manoel Ferreira da Ca
11lara.- Francisco Ca-l'neil"o de Campos. »

O SR. ANDRADA MACHADO: - Sr. presidente ~

em verda~mliêJe.[aflse!J1Plêª.!'Q:t!p..e.cer sei
hº1!Y.ll..o.lJ.nª().ªjjll~ºJiéss§sI!e!-,iodiç.Qª,que se apôh
tão; é negocio inteiramente do poder jiidiêiárIo, a
quem tóCa àêClãrarseSeUs autores·sãõ--ounão'eul-·
pados. . .. .

O que é na verdade· celebre é que o_goYemo ac
Q~soe_s?c..~q:':1El1!e.sc_gº.íis_p.e!,iºt!!cº,§.,JIUílI1M.\I.~ ~-~t{às.
a}nQá pelOres; mas como nelles se fallava do rili
nisterio, -de'sagradárão; eu não posso descobrir outro
motivo. A. cOJ!1!I!issãoteve a delicadeza de desprezar
como deVIa, msmuações escandalosas, e odiosas, e
sem fundamento algum; porém é do meu dever
declarar que o ministerio avancou uma falsidade a
1p!li!>v!lrgºnh~:p(]SsWõl:-----"o ····--o---- ·'0.'

_. E.u. l.I.ll!1~~live.influ(lI!Bi~ eIgseI,!lel~~Ilt~s papeis.
referIdos no OffiClO do mIU1stro ; por consequencia-o
1pjnisteriQ...... m(l!1!i(j, quando tomou semelhante pre;;'~
texto para fazer-ãc~usação tão falsa. e tãil indigna.
S~ iIcasº ha ábtlSO de1ibBl:dadé7l[:@pfens.l!:·:í!~ª-Ses.
pi),peis,fªça3Lg(]yernoaima Q!l.rigªçã-º;~cliãID!lllfú- I
r<.l!los.Q?-aU~()I(lfl!len.(ls.-- 'C ...•. "

.. Todavia sempre agradeço ao governo o escolher
me para alvo de seus tiros (honra que eu não espe
rava) como fez a outros meus collegas, iguaes a
mim em sentimentos de liberdade, pois em todos i
considero~rsão devida á...!lscr~I@9.

Sei que posso desagradar,que me comprometto, que
não tenhosegurançaapezar do titulo de deputado,
mas em minha cons~iencia devo fallar comimpar- .
eialidade; e então digo: Que liberdade temos nós 't

60
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Que somos-nós _ªqui ? Quanto ao caracter de depu
fadá di~~~_ql!!LS2llJle!:t.!!T~~~9r, lj.p_º.!'!!ª"o~me,c?mo
assassiIlo,e autpr âe B~,nª:rdas, fl,p~(le-~e,a mmha
caneca, e a de outros depi!tlldQs !
-'E porque serão os nos'sos' nomes escolhidos ?E'
porque se deseja que não tenhamos assento aqui,
porque somos contra abusos,e contra a escravidão.
.............................................

Julgo pois, Sr. presidente, o parecer manco; e
como deputado desta assembléa digo francamente
que não fem.ºê.,s~~l:lra,nça,qu~ é!~.§.~~~.!~iU~~~á
coacta, e que não podemos dehberarasslln, porque
"rlllnca se deJibe~à' debãi~ci:dépúÍ1haes de assassin.os;
por COllsequenCla quero que se ac~rescente. e~~ <!I..ga
ao governo que _Il-ªº.Jl'!Iendo_J!loJE~'Q. ql1e,Jt1sJLl'i..que
,os'rílOvimeürôs da tropa, e-woIlhll,ofim verdadeiro
deTIes;e:qru3' p:rópóti.lFCCfla~,s são /iüuª,clil1§'s que

, qUf3r postassIJ] p!:a~jca; e que diga a razão p'orque
, apontou que se desejava que a assemblea expulsasse

do seu seio os ditos deputados j e o motivo porque os
designou.

Mostre-se-lhe que ainda que. somos obrigados a
morrer 'pelo ]JO"ob!a,zil~istb~lniitende. qu.alido
·essá morte fôr iltIl, quando serVIr para amqmlar a
escravidão; e que e,;LHlndo a assembléa,!!Qê!1l-, côrte
l'odeada da forca armada está 'coacta, e não-póde
:côlÍ.tlliu:â'rã-:dêllliêi'ãi;. -, -,- ''---'--. -~-.

~a-se emfim saber ao governo que niiºJ~não
as_baYonet./ls qi!.e p.e!tllrll~ll1ºsoceg(),P,.'dhlJço ; que

,Q.l!oiãdiíde !l0vo nunca se podem consIderar como
.provas eÍnquietações; e,que até é ridiculo, e induz
a crer que o governo nao. tem, a que se apega~, o
querer persuadi~' que a lllqUlet~çao de toda a capItal
procede de apOtados das galel'las, e que este desas
socerro exige medidas extraordinarias.

A°cmnmissãoJembra,se de restricções á liberdade
de. 'ím.-pJ:!l!J.!'a ; mãS--élre-cessarionãõesqtiecer'que
{miã'leí sobre este objecto ha de fazer-se como ou
tra qualquer; nem as que ha são mancas a respeito
de escriptos incendiarios.

Em.uma palavra se ha abuso, ao governo pertence
tomar medidas contra eUe, fazendo chamar a jura
dos ás infractores; o governo tem na sua mão tudo
que é necessario ;~ª"p~~ão .!l0vas restricç?es,
,e,:p.i.~?-º,m~QppºI}1l0l!lt~lIam.~~e_~o_p~!ec~r..-ªª-ill!..rp.
,illlSS,ªO. O que eu desejava e que eUa íallasse com
mais clareza; que dissesse '1ue o que nos faltava na
'capital era o socego, e nada maüi'., '

E como o haverá vendo-se tOJla a tropa reunida
ao chefe da nacão, sem se saber'pa!ãiIue-!!mT-
-'-O-gõveriío" pôke--quepodêêvitar este desasso
cerro; o remedio está na sua mão; mande para longe
es~a tropa que cº-!R.Jill!!a energ~a.ma sU].QE,di
~ se crumne o povo-lírazilelIo pelo que
aconteceu ante-hontem; eUe é muito manso; nin
guem execu~a rilel~or o eV~Ill~elho,do. que aUe. ,.

Nfu:l admltto POlS reªtl'lççºªê.,ª-.l!herdad~_ª.!!Il-
prensá.; o .que quero é que se diga ao governo que

, .a'fãltã, de trauquillidaA~u~!~~ da trQQa~ ,Il~_o_ ~o
,povo; e-que á: -ásseIlítiléa nao se acha em plena 1I
befdade como é indispensavel para deliberar; o que
só poderá conseguir-se removendo-se a tropa para
maior distancia. Eu mando á mesa uma

« EME!'i:nA

« Que se diga ao governo que a assembléa não
tem conhecimento de inquietação na capital, que
não seja o susto causado pela reunião repentina de
tropas: Que os apoiados do povo que derão causa
-a levantar-se a sessão, não podem pela assembléa

ser considerados como prova de perturbações na
capital: Que as leis ordinarias, são sufficientes
para reprimir os escriptos chamados incendiarios, e
que quando haja falhas nas ditàs leis, a que se está
discutindo as supprirá : Que as tropas que se affirma
serem subordinadas parecem ao contrario sediciosas
á vista dos seus actos: Que a assernbléa, na prllsença
de uma força armada, mal reprimida pelo governo,
e indisposta contra membros seus, se não acha em
perfeita liberdade para poder deliberar, e espera
que o governo dê o preciso remedio~I~1!}ºyeJ.1Q.o.as
tropas IJara maior distancia.-Andrada illàchado.»
-ATã e2ãpaifenaõ-sêpropuserão por se acharem
comprehendidas no parecer, no qual se mudou a
palavra commoção para 1'1L11101'; a 3", 4" e 5" forão
apoiadas.".
·O:S'R:. VEIlGUElRO:-A commissão entendeu que

1I1e'nãen:irail:i'cómpetente propor a precisão dElres
tricçõcll-JiJiherdade d'imprensa, olhando o caso
politicamente---'--- .'
~Bem-'se sabe que os abusos são punidos pelas

autoridades encarregadas de os julgar, nem a com
missão quer que a assembléa se erija em juiz dos
abusos praticados; mas propõe no ea~o actual,
como~,ª-dio-ªº--Lmªl,~s existentes, alguma~ novas
:rmricções, porque reçoÍÍli:éce'à IIecessiâade de res
j;r:ingir.essaliberdade; e o mesrno nobre depÚtado,
se quizer confessár a verdade, ha de convir que não
sonõs"peiiõ'dicos-ãlíõn:tados pelo governo, mas em
outros se têm publicado artigos, principalmente de
correspondencias, extremamenle abusivos, e cujos
autores merecem hem ser punidos.

A cOfilI1issão tambem reconhece que essa classe
de periodicos corrobora sem duvida os partidos,e
que isto precisa providencia; e por isso se persuade
que não excedeu os seus limites apresentando o pa
recer assim concebido; mas como tambem não tem
a presumpção de se julgar infallivel, e ama a liber
dade, estimará que o fim se ,consiga, seja qual fôr o
meio que se empregue. --

O mais seguro em semelhante caso pareceu-lhe
este, principalmente por dizer o governo que esses
abusos têm perturbado a tranquillidade da capital;
e por isso até propoz a suspensão dos. debates do "
projecto da constituição até se concluir a lei da'li
berdade da imprensa, bem que aqueUe projecto seja
o da mais alta importancia, só paraafalhar o pro-
gresso desta crise. .
--=~' VistapOlsâo que digo parece que a .commlssao
não commetteu erro em propôr: as restriccões, sem
comtudo designar quaes eUas devão ser; e jul
gou-as sufficientes para restabelecer a tranquilli
dade publica, porque o ministerio afianca a subor
dinação da tropa, e pede. prov:idencias· contra os
excessos daqueUa liberdade, a que attribue o desas
socego ; nem sei como o nobre preopinante indica
por nova na sua emenda (que autes é' uma indica
ção) a declaração denão ser o povo, mas a tropa, \
quem tem desassocegado a capital, salvo se não \
attendeu para o final do parecer, onde isso expressa- I
mente se menciona. ". ,

Quanto á medida da remocãQdas, ~l:ºpas, que pro
põe o nobre deputado, êu'estou tão longe de a con
siderar util, que antes !l: ~Aº<y:º,c-ºmº..:!LIrl.llQvQ~,
etalvezde conseqJ!encias bem funestas; porque
remôvida'á~trõpã; facili tává:':sã-ailifiuencia dos par
tTIIo~,~ os resuIfáâos-seI'iãõ mUI mstes~"-"'--'

.i\,trQp-ª-.s.!1~ª-º vigor-dlrgrrverno •e a segllran- I

ca publica, uma vez queeUã-se"ãena, 'como affirma ., .
Sua l\fagestade, na maior subord~nação; e a sua au- I
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seneia poderia causar males extraordinarios, por se
facilitarem aos partidos os meios de se desenvol
verem.

Voto portanto contra a indicação como inadmissi-
vel no presente caso. .

O SR. CARNEIRO DA CUNHA. :-:-:-Fallareisó sobre o
que é relativo á parte da resposta do ministerio .em
que aponta Q.JlIT.an~mentO.<l.a_ª-essãocomo um dos
~ft'~LtQil-ºagi.se ª~tl1al, em que o·P.QV:º~S.eaêbã des
assocegado; e observarei que então não havia in
quiJ31~çªº:alg!1ll1a.l1oJl()V.o,pois~~s:'que
~eu naq forao~aIs que filhos do -entliuslasmo, e
msufficlentes ate para se levantar a sessão.

Os motivos de seu desassocego são outros, e são
os que impossibilitão a assembléa de delibera~,. e é
com magoa que eu vejo ataéar o governo com falsos
pretextos á assembléa nas pessoas de alguns dos
seus deputados. '

Se a trop~~s~l111Qr<!inªda!.Jl~r9!113 ~ resta,.
b~e<;e..Q...~Q.y.emº.Q.ªQ.ç13g9_plililIco? Afiançai: a su
Dordlllaçao da tropa e não restabelecer a tranquilli
dade, vale o mesmo que dizer, não o faco porque não
quero, pois é indubitavel que o movimento da tropa
~. tem_ç@.ilA.<l.Q Q desassocegã da caN@L
~. O que eu vejo nisí:õ-eo-goveino a guerer dar-nos
'a.JQi; e então vale_mais Iâ,fgaI:.IlJ..Q8..ajlÕssa.Jãi'éfa,
uma vez que se PIetellq!LaQªt.tl.Lª dignida<l.JLda. as
s~.!lMa, ead~vó gelltl.I:oso que_tan10s--ªacri
ficios tem feitq p'ara p~ocl)i.ínar aS1!<f[!l'!l3P13Il~encia.
li..de ques.~J:.Y~.!:.ª-ÇQntllluar ? ".

Quãn'1o a mim vej~9,Iie.n!JÜJ..Q-ªê.9}allar
comodevo, e como tenho.s..!lmpre.fullado a bem-ae
nleUs§mstití!irltes.'Seibem quesejá'õquefõr;o Bra
zWé'muito vasto, e que não hadesof.l'r.et01!travez o
jugº-gae.s.c.ra;Y!llão; não,'Ílãó ·soffrêrá jámais'esse
jugo vergonhoso; porém não é menos certo que não
somos resp.eitado8."c que sem liberdade não pode-
iíloSdeliberar. -...----.--..,
.. Portanto,"Sr. presidente, não desmintamos a con

fiança que em nós põz a nação inteira; abus.os sem..
pre houverão até nos paizes classicos da liberdade,
e a lei os castiga; e ~,v.amos com restr.iccões
novas algemar aqu~II-ªJib.er:dª-<l.e,-íiã(fpº4ereinõiisa
be(a'õJliIfia.o. @bl~ç.ª,p",-~a,n,os.!:13g!J.larQ1º.i.'sj;>]:í..r.ê o
ifatiallio_..dil-ºO_I!~tl~u!çao, que queremos ordenar
sabia, moderada, e analoga ás nossas circumstan-
cias. . .-

Nós já estmnos tratando do projecto de lei da li
Iberdade de imprensa, apez~ de se discutir o da
[constituição; que quer pois o gove!no que façamos?
E quem o autorisa para nos dar leIs?

Que quer: dizer chamarem-:se allillJugaLtO.das as
tropás até as ftliliclªê,e ªereIIl~llílll1íldasp()raquelle
'q'uefi:Jét~ceu o voto llnanill111. da Ilação para seu
chefe? . . .' .••.

Isto indica alguma pretencão, e põe em descon-
flancaos':Crdadãõs'paéiflcos.-'''' ----.---

. Séndõ estãsas'circumstancias vê-se clarmnente
que a resposta do ministerio não é sincera; e por
tanto diga-se-lhe que, s.e,qu.êr: qu~~ontj!1u~ll1os,as
n~as se.§.s.Q~s..,Jranql!IDi.s..e_ª-..!!.@~tal, e que é falta de
pruat3iicia ~acar assimJ! aªª?.!!!llléª-. naspªs~Q.as de

I
sll-ºª'Qeputados, quandó eUa tem sempre marcado as

.' suas delitieÍ'acões com o cunho-da .moderacão.•.
(O orador eontinuóu,mas o tachigrapho dedãionque
do resto do discurso só escrevera 'as seguintes ulti-
mas palavras. ) . .

Portanto p<U'a salvação .0,0. esta<:lQ.é necessario que
sI(.remova;não_atroPlI•.mas. ªílssemb..léapara f6,ra
!lo Riõ-deJaneiro; e por isso voto que assim se

proponhaao governo, como faço vêr na s..llguÍ"llte
emenda que mando á mesa. ;

« ElIIENDA

« Como additamento ao parecer da commis~ão'
Que se~do sem.fundmnento· os motivos a]Jontados
no O:lIiCIO. do mmis~ro ~e esta~o, e estando;a tropa
em perfeIta subordinaçao, esta em suas mãos esta
belecer o soc~go, sem o qlle a assembléa se' julga in~
capfz de delIberar: e que para a salvacão do esta.;,
do)ulga de absoluta neeessidade rem(rver a assem
blea para outropon~o .d!2 Imperio, promettendo só
occupar:-se da constltulça!l, .e das leis regulamenta
res que forem. nepessanas. (Salva a melhor re
dacção.) .. . • ...., ."

« P~ço da assembléa, 12 de Novembro de 1823;
Ga1'netm da Guriha·.. »-:-:-Foi ap·oiada.,

O S~, RIBÉrIl.O DE. ANDRADA :,- (Não esereverão'
os tachlgraphos o seu discurso,) 1\Tandou á mesa
uma emenda nos seguintes termos:

cc ElIIENDA

c( Como additamento ao pal'écllr daeonlmissã,o
qu~ro qu~ se accrescente: Que Sual\rages~aliefaca

l~~tll:.ar_ S.~I.~J.l3g~.r.ar~..fó.~ª o:s:~orp~s·é@ej?l.'inéi
P!ar.~o~des,or~ell1' _n~() .sopara ob.t~r a tr-ªnquilli"
d.aaeªª_J,prte, 'se nªo para obviar peHíres mallls de
r_e.élQ.ç~o nas pr.ovii:Jêiàs ;eque em-qu'anto--Se 'não
obtem"este socego-a assembléa'suspende as suas'
se-ê.Qes, e. a}~~~rtlQ1oyyrá ..~ia ..]).!ovihCia no
cas(j ~e~e.ga.qJ~()J;l~_~g~l!~.stebem."-Ribei1'üde An
drada. »-FOI apOIada.

O SR. 'MONTESUl\IA:;';" (Não escreverão ostachi
graphos o seu discurso.) 1\Tandou tambem outra.
emenda do theor seguinte:

c( •ElIIENDA ,

. cc 1:0 Requeiro que, AemendadolSl'·'l\TiUtim I
FranCl~co so~re_a remoça0 dos corpos que principal- ,
mente mterVIerao no presente' acontecimento 'se"
accresce.nte que esses c0rpos voltaI'áõ quando tive-
relllobtídO,ac(jnfiança publiCá:' ... •. '-
c-' l( 2:0 Proponho q;ue se retirem para mais de iô'
legoas longe da capItal. '.--"_~--""--:"',,:- ....-".

'«'3.o~rópôiíliô:que.~~·tornª!;S~à deliberação da
t~asladaçao da ~s~embleapaJ;ao)ltroponto.dojrnpe_.'
1'10, sendo condlcJOnal,~e marque o temio em que'
devem entender:-se termmadas as sessões ilqui, paI'a
que fiquem obngados os· Srs. deputadós á reuni
rem-~e no p'on~o mar?ado pel~ leii porque de outra.:
manelra senaillusonaa pratJcabllidade.-Odepu::' ,
do, Monlesuma. »)-Foi apoiada' em todas as tres'
partes.' . . . . . . . c'

O. SR.. HE!iRIQUES~E J;tEZENDE:",:", A.wgteria,Sr.
pre~ldente, e da maIor illlportancia, e por isso re...
quelro que ~!.~e_~~odos ()s Srs. deputa.dos com:
qll.tl.s~ cOll1..eç().':l ~ sess~o, para sevütar .sobre este
negocIO que merece toda a nossa consideracão.~

p SR. PRESIDENTE propoz o r~qllerido=:-Foite ...
geltado. .' .... "'"'. '•

O SR. VE.RGUEIRO p~dio a palatia,'e mando'u:á'
mesa o segulllte requerImento:. .: . '. '

.'. <l. Reque~ro que .!ej~chmnado"oI1!(llistroliºim~
peJ;!Q.P.ílra)nforll1ar'.C:lrCll.ll1stárlciíldámente.s.obre·
0!Jjec.to do.s.. seu,g'offieios de honteriC,.· Vergu.·ei1'ó'.
;.;..FOlélP,Olado. .. . . .......',
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o SR. PRESIDENTE, por não have~ quem_ comba: Sua l\'Iagestade, instou, que aceitasse a.pasta, lel11-
tesse o requerimento; o propoz a votaçao.-FOl brando-me que·na crise actual os meus serviços erão
unanimemente approvado. necessarios á minha patria: (alguns Srs. deputados

Ordenou~se portanto a expedição do respecti,:o que aquj se achãosabem bem quanto ella póde em
ofliCio, e que !.lelle se declara~se quelL.llJ'.semblea meu coração.)
fica!.li.J3J!l.s IlSSil(j perIl1liIlllntea~J:la_e.§p.~ra. Aceitei; e dissé'-mc então Sua l\Iagestade que os
·"Expedio..se o offi.cio.nos termos.seguintes:.. officiaes da tropa tinhão ido ao--:se~:Paço'fazer-lhe

, . . '. uma representação, e que e)JlLlliJé!,WaIlda.Ireu-
« Illm. e Exm.'Sr.-'-A assembféã-gefal consti- ni.!:.êUlo campo de S, Chl'i~tg:VªQ Pêlrêl.J3yj.têlr algu-

tuintee legislativa do imperio do Brazil, tendo de mas desordens. '.
deliberar sobre o officio de V. Ex. datado de hontem, No'âia'segúinte quando fui a SuaMagestade SOUb3
e éarecendo para isso dei~f~EIl1açõeseiJ:.cull1stancia'- então o motivo da dita representação. .
qll..s, que, para evitaras d~!onga.s dacorresponden- Queixavão-se os officiaesdos insultos que se lhes
cia official, cumpre que seJao dad~s por V. EX.den- fazia em alguns periodicos, atacando-os na sua hon
tro do recinto' da mesma assemblea:' acaba ~~_~~- ra e probidade; e muito particularmente das injurias
soJver !I!lJLY_~JI~,.~_apresente ás}º-hora..!l.<.l.étIl1~- dirigidas contra Sua Magestade, e da falta de de..
nhã do dia de hoje noPãÇí?-::ªas-suas_ scsso~s, . cUJa coto e respeito para com sua augusta pessoa, sendo
pêrnrãriencfã-çonlÍ!1úa. O que.V. E~. levara ao co- até ameacada sua exísle.nciapnyslCalqlõliticano
nliecirriéIitode Sua AIagestade illlperlal.. péfi1rd.. ic.o.~intitü... làa.ô::·.-.O Tanio.io;·.·····-.'-'.··__ ··· "'~ .

« Deus guarde à V. Ex. Paço da assembléa, .'--'.' . . .-.' .,. .
em 12 de Novembro de 1823.-.ilJiguel Calmon du'AIgumas'íuedidas se exigião, que não se declará
Pin e Almeida.-Sr. Francisco Villela Barboza.» rão no 1° officio que tive a honra de remettera esta

augusta assembléa (mas que relatarei se a isso fôr
A's II horas da manhã annunciou-se que era obrigado) .porque se julgou sufficiente, e mesmo

cheaado o ministro de estado .dos negocios do im- preciso só indicaI-as, não podendo a perspicacia e
perio,e sahirão a re~ebe~,o osSrs. secretarios stip- sabedoria da assembléa deixar de penetrar e conhe
Illentes Fernandes PlÍlheuo, e Costa Carvalho, porse cer o negocio em toda sua extensão, para dar as
não acharem na sala os Srs: Lopes Gama, e Galvão. providencias de que 'se necessitava.

Ao llntrar o dito ministro observou-se que deveria Pedirão-se porém Íniudas explicações ao governo,
deixar 'fóFâ-ã suáespada:'-' -. - e este satisfez com o 2° officio, como julgou que

Õ-S"ii::-MINISTRo-noruPERIO :-;-Estaespada é para .devia, entondendo não lhe ser decoroso nem preciso
defender a minha patria, e não para ofrouder os descer a particularidades para deUas se tirarem me
m:embros -destáãi.igÚsJi!:~ssêmºlªâ.TpõJ:tanfõ posso didas geraes.
entrar'êom:'-ellã:·-- ,.... I - Com effeito esp-eJ:!!Ya alguma medida c9Ilçilia- 1

'Entrou então na sala Q ministro de estado, e to- dora, qual ara pelo' menos u.I!1a }llLqlliLQQbU>isse 0·1
mou o seu assento, na conformidade doregimenlo, a~..Jl.LJnt~!:!t!.ª!L.g.ª-.ÍmPrensa,m:!!!ç!llal motivo j
á esquerda do ultimo secretario. d-ª[1!(lllê...!~.P~~eE_tl.l.ção. '. ,'--,-.

O SR. PRESIDENTE :-Creio que V. Ex. sabe a que Mas não succedeu assim; e fui chamado para
é chamado. A assembléa tendo de deliberar sobre o dar ainda novas explicações sobre os m(lsmos offi
estado em que nos achamos e esta capital, . quer de cios. '. . \
V. Ex. esclarecimenlOs 'sobre os quesitos que me Entretanto o que posso affirmar é que Sua l\Iages-\
ordena proponha a V. Ex. .. tade não tem .cessado de .. empregar todos os seus )

O SR.1\IINIsTRO DO fuPERIO princ~piou a fallar desvelos, e buscado. todos os meios de manter aJ
asseE-Lfa-ºll9".lIld~~'!~J:!l~E.~.Il~cl~:-.l}1!3,o:~f~J?.J:~Iden:t~-queordem'e a harmonia que tanto convém. . -
o:eVIa a .ar ope, ergueu-se. . O SR. l\IONTESUMA :-Eu estimaria que V. Ex.
'<'o-Si: l\IÍ'NIsTRo' DO íMPiRlo : Permilta..se.,.me· ;quizesse relatar essas.cousasque· se exígiãoda as~ ".

bl ' 1 sembléa, e que V. Ex. disse que referiria, se qui-
que eu charn.e a atteJlção da assem. e1i pa~a a gUIpas zessem.
circumstan~las que JulgOl)ecessano refemantes de
Tespónder 1ioquemefôr pergu'ntado.. O SR. MlNISTRO DO ·lMPEll.IO:":';' Duas cousas se

Nomeado ante-hontem para ministro e secretario exigião: la q1).C-Se.cobihi§§,ll immediêl.B!.ID.lmte~a li-
de estado dos negocios do imperio, é evidente queberd~®.,º1!-.i!!!p.tensa: 2a Gá que me obrigãoa re- "&...::.
em ,tão curto espaço de tempo não me seria P?ssivel ferir nomes depesso~sque aliás prézo) ~_f~§.e_m) --,,;
Jlrevenir acontecimentos que causas antenores e e!pulsos_(!~ a~ll.~IA~lllêl:Q.s-SJ:s;,...A.ndr.êl.dêlS,' como re- .
de mais tempo havião preparado, porque elles não. aactores ~-º_!a1now ~c-º!@QQl'ª__ªºr.es-dêl8~~t!I~!~a~_
- t es (Alguns 81'S. denutados pedi- As ra~oes do goy~r~o I!ara nao t~r ,.dec!arado IStO·

s.~o even ua ..... : :r nos OffiClOS quedmgIO a assemblea forao: quanto
9 aoque r~~asse ~ats. alto.~ . . á la, o evitar que se dissesse que tendo sido fusti-

Resolv;t-~e pOIS a Ir ped!I' a S.ua 1\Iagestade arol- gado pela imprensa o miuisterio . passado, procu-
nhademlssao ; e com effeIto fUI logo. . rava já o presente pôr-lhe mordaça para não se

Eu tíIlha oDservado a marcha d_O!Lnegocios depois c'ensutarem suas acções: quanlo á2a o não querer
que chéguei de Portugãl, e. havia achado bastante merecer a justa accusação de fraco e de ignorante;,
s~l!l_llm-ª-~ç~.,;~~lle,~,Qo!I1-Qll q'!.e.P!2~~irKo'-~fiilti- ~evando. á p.resençada assembléa uma pretenção tão
mós aconteCImentos qll,[!1el!~relllo, para bempre- lllconstltuclOnal.
i'er.~õgo'õ-estádoae'desord~pi {que.as cousas ehe- .O SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente, de~; ",
g.~l'lao, e conhecer. q'!-e s!l!!ªQ_ffi.J:lt()ll' emJêll-~~~êl.- sejára que y. Ex. convidasse o Exm:minislro a\
SIêJ.O )Q~ocS,_?~._n:I~lls es.fq~ço~. _, .... " '. qu.e n?s dissesse) se sabe ~~es for~o, os corpos .que:\

Antes deehegar aS. Chrlstovao encontreI a Sua pqmeJJ:'Q.P-llgª.!'~Q.,~II1 arm~s;-e-qu-aes<'OSOffiCI1ieS'":
Magestade no caminh,o, apeei-me,eexpuz as mi~ qúefizetão arepresentãção;isto é,se acaso sãode(
nhas razões para não poder encarregar-me de tão todos os corpoS, onsódo corpo de artilharia mon'-'!
difficu1tosa tarefa. tada e do l° batalhão de caçadores: .
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. O SR, MINISTRO DO IMPERIO :- Eu já disse que nido mais tropas; e que vão indo .

hontem pela primeira vez estive com Sua 1\lages- das outras. . aSSIm umas atraz
tade na qualidade de ministro de estado; a esse tem- OS'
p.o estava feita a representação, e não sei que offi- R...PRESIDE~TE :-Sabe V. Ex. se está reunido
Claes ~ fizerão .• A respeito de corpos que primeiro o. batalha0 d~~rtos; e se alguns officiaes têm
pegarao em armas, tambem nada posso dizer. vllld0!JUs~ar armamento ao arsenal para levar a

S. Chl'lstovao, e com que ordem?
9 SR. ANDRADA 1\1.-I.CHADO :-Eu vejo a assem-

blea um pouco vacilante sobre o partido que deve O SR. l\IINISTRO DO ruPERIO ;-Nãosei.
tomar para saltar-se desta grande tormenta. Julgo O SR. PRESIDENTE: - Que medidas ordinarias
ser melhor seguir o interrogatorio que está feito so- t~m o governo. tomado para restabelecer a tranquil
bre os pontos que se precisão explicados, e escreve- lIdade, e termlllar desconfianças?
rem-se as respe.ctivas respo~tas, .para á vista de O ~R. MINISTRO DO IMPERIO: - A primeira foi
tudo poder depOIs a assemblea deliberar. expedIr-se or~e:n pela repartição da justiça para

Assentou-se que assim se fizesse. ~evassa e pumçao dos culp!\dos; e a segunda a re-
tll'ada da tropa E t ." dO .SR. PRESIDENTE :-Queira V. Ex. dizer se os J selho do s,~ porem nao se eu ·por con-

offiCIaes fizerão a representacão de viva voz ou por' 'd O mIllIsterlO,.Ja esta~a dada antes delie reu
escripto? . ill o. que possoa~mar e qu~ Sua Magestade alli

as conserva em perfeIta subordinacão
O SR, MINISTRO DO ruPERlO : - Sua Magestade O S P '" .' '.

disse-me que fôra de viva voz ,_R, RESIDENTE :-FOI o illlillsterlO sabedor da

O S P
, . . , reumao das tropas que marcharão depois que o

R. _ RESIDENT~ :":"'Q~Ial fOI' a matel'la da re- mesmo ministerio foi nomeado?
presentaçao? E alem da queixa dos ultrages pe- O S '1\1 I' - . .
diu-se o exterminio de alO"uns cidadãos? R.. INISTll-0 DO MPER,lO_:- Nao fOI sabedor;

O S
. o.. . '. estas m.edlda~ ~ao da repartIçaoda guerra, e SG o

S
,R. 1\fINISTRO po IMp~RIO :- Segundo OUVI a respectIvo mInIstro poderá informar sobre este ob-

. ua l\Iages.tade, forao motIVOS da representação os jecto.
Insultos feItos aos officiaes em alguns periodicos O S P
e especialmente á sua augusta pessoa . cheo"and~ d d R. RESIDENTE :.....,Porque razão estando a ci-
até a ser ameacada a sua existencia phy~ica eOpoli_ ale em socelgo se conserva a tropa municiada de
t
. T' " .' . po vora e ba a ?
Ica no amow: e pedIa-se que sendo redactores .. ,

deste os illustres deputados os Srs. Andrada§.,JQs'- O SR. ~lINI.STRO DO_ IMPERlo :,.... Não me consta
se~pºls.()~o~_assem1:lléa; -º9:!lº Sua l\Iagestade que ~ esteja, a.exce~çao de algumas pat~ulhas que
~~-ºtarou logo madmissiveI., . -'-~- ',0 • rondao, como e preCISO e prudente na CrIse actual.

O Si.-PIillsIDENTE':=-Estando Sua Magestade se- O SR.. ~NDRADA 1\hCHADO ::-:-Eu desejára que o
g,?-ro da subordinação da tropa e da sua fu'me adhe- Ex1p. mInIstro declarass~ pOSItIVamente, não quan
sao ao systema,constitucional, como pôde ser obri- to ~s patrulhas ~ue ~ondao, m?s qu~n~o á tropa que:
gado, para eVItar alguma desordem. a retirar-se e~ta em S. ChrI~tovao, se e~ta m!1mc~ada, como se •
com a mesma tropa para o campo de S. Christovão? diz em toda a CIdade, e se a artilharIa montada se j

O SR. MINISTRO no fuPERIO :_ Sua MaO"estade tem dado novo cartuxame. , '
sa..!JeJ.1Q() ª ~all§a do~()tim.q1,!º :p.-ºcliaJº,9PI.:ig~r~ O Sn,. l\IINIST~O DO IMPERIO; "- Nada posso. in'
~ assembl~aa,.1ey-ªu~.ªI:a~sl;)s~ao ..l3~e.mporãnea- fo~mar, ten~o VIStO as tropas acamp'adas, ma.s não'
II(~n~e; retl,~~ll_Il.~E.()p~ '[Jara S. Chris'tov~opara a SeI como estao.
deSVIar ga~occ~sIao ..<i~ggJ!1.'l:~-ª~0J:~elJl,~fi,~~a O SR. R~J,lEIRO DE ANDR:U~A: __ Quizera que
assem.1:lJllªJ~,IJtlibJl.r.dade.- Y. Ex. conVIdasse o Exm. mImstro para' declarar,

O SR. PRESIDENTE':-Como se combina o que se no caso de o saber, se as patrulhas têm ordem de
diz n?s dous offici~s ~ respeito da !epresentação, prender os redactores ~'~lguns periodicos, porque
r~fermdo-se no pl'lmell'o que os offiCIaes represen- consta que o france.z.J\~ilhet fôra h<!ntem agarrado
tarão, e no segundo que fôra uma deputacão? por uma patrulha J:!llliCIana por se Julgar que era o·

O S M
. I .. .-' . redactor do Tamozo

. R.. INISTRO DO MPERIO:- A prImOlra vez' . '. .
que faliei á Sua 1\Iagestade ouvi-Ihe'dizer em geral ,9 SR. MINIS~RO DO TMPERIO :-Pela parte da pq
que lhe representárão os officiaes, e por isso no liCla que re~ebl nada me consta, nem sei que hafa
primeiro officio me expressei com aquelia generali- ordem para ISSO.
dade; mas perguntando depois se tinhão ido todos ,O, SR.. PR~SIDENTE :.-Porque não tem. pedido o
representar-lhe, e respondendo-me Sua i\:Iagestade mInlsterlOa assemblea as medidas legislativas de·
que a representação lhe fôra dirigida' por uma de- que julga precisar para remediar o mal ?i!) ,
putação, assim o participei no segundo officia. O .SR. l\lINISTRO DO !:uPERIO :-0 governo julO"ou

O SR. PRESIDENTE :-Se a tropa está pei'feita- ter informado á assembléa quanto bastava para ~sta
mente subordi~ada!porque se conserva acampada occorrer' com as E~d_enciai!Jegisl~~v~s ,queen
e sem commumcaçao ? tlln,ªes.~~neç!l~~arIa_s~llr:ª evlt~ry.e.~()ra~ns, que

O SR. MINISTRO DO IMPERIO : - Creio que não' !al~~:'J!l:,s~~e!Iª:()p:1ª:~I~es_t,a~o, s.e,~~a}~a,gestade,
póde h~v.!:lrIll~il!! prºya_dElsub~rdiIlaçª-(Ll!oqlie'o pª,r~ pr.e,vemr algu,ma .als..e~rda,[lcIaentr!'la tr:opa"
factínle achaNe,_ r~1,!IJ,lªª I;) acampaªa; e quanto á ª}la(l tI1.lls~ere.!InIdod~bª:IX9 d~,s suas VIstas, '
razãô'de-assim alliconservar-:e, já r~spondi. O SR., ÇAMARA:- Queira. Y: Ex. perguntar ao,

O SR. PRESIDENTE :-Qual e o motIvo de terem Exm. mlmstro, como se concilia a subordinacão em
sido chamadas, segundo consta, tanto. as milícias que ~sse que as tropasestavão, com essa discor
dacôrte como as de fóra? ~,--:-,--, dª:ncI~ de que faUa agora. Isto precisa alguma ex-

O SR. MINISTRO DO fuPERIO : - Nada posso in- plIcaçao. .
formar sobre isto; mas consta-me que se tem reu- O SR. l\1INISTRO DO IltIPERIO:- Quando faliei na
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subordinação da tropa ,referi-me á. g~n~ralid~de, tal:-ez. sejãO essencialmep.te ~iffere!lles'D?:as;na ex:",
deUa; mas como podia haver alguns md!-vlduos m-!enorldadeque apr~sentao sao mUI parecIdos.. ~eo
subordinarios, ou mal aconselhados, fOI por certo. Il1ustre deputado nao nota omesmo, depende ISSO
prudente ~ medida q}le Sua l\i.agesta?e tomou. Não do modo com que cada um encara os objectos.
obstante IStO rogo a assemblea fJuem~,tambem da O SR.. CARNEIRO, DA CUNHA :-Eu concordo com
sua parte corresl1onder. comproV1denCl.as de mode:-, o Sr. Antonio Carlos, acho ;muitadisparidade, por.,..
ração e prudenCla, pOI~~e!Q"q~~ hala..Q..m~~mo que em Portugal.•.•.. , .. " ..
:!IJJ.~,Çl~!Y.JEIP2IHl,~al,.y!s~o,m!!3"os..~COI)..t.~J).gp.~ntos O SR. lVIÚUSTRÓ DO' IlIlPERIO : - Sr..presidente,
agt!;1ª"§ê_.ê..ªª~Qªu~ª!l <LIJlL9ªP!{jP\l1'ill:'!lco..ê-El.,:parl:lc!lm eu peçó que chame V. Ex. o illustre deputado á or
'í.lI1,\ÜO.COIIl.O.ê,Jlaql1e.llEl.r!lIno. . . •• ... d~m. Eu tenho talvez dito mais do quedevêra.

. O SR. l\10NTESUlIlA :-0 Exm. mIlllstro diSSO que VIm aqui para responder unicamente sobre os offi-
os actuaes acontecimentos se. paredão com os?e cios do governo, e dar as explicações que soubesse
Portugal; e eu quizera sobre IstO alg;um esclar~cI- o não para entrarem discussão com os Srs.depu
mento, porque a assembléa deve vanarde medidas tados.
segun.do as circums~nciabj b?m s~rá portanto que O SR. CARNEIRO DA:CUNHA::-:-Fallosómente para
nos diga o que suppoe desta sltuaçao. . . , esclarecimento da materia. Tenha o Exm. ministro
, O SR. MINISTRO DO IlIlPERIó.:-Eu não sei ádivi- mais um bocadinho de paciencia, que eu não me
nhar futuros: Vejo a assembléà am?t~nada leva!1tar demoro. Que Se ,fez em Portugal 'I Chamono, in
extemporaneamente a sessão; os mIlItares queIXa- fante as tropas para depôras Côrtesj e aqui o chefe
rem:..seá Sua l\Iagesladej as tropas m8!charel!-1 para da nação as cl1ama. para as manter naJloa ordem, e
S. Christovão, e a assembléa todo o dIa e nOIte em com effeitoestão subordinadas.. ;.; .•.... .... '
s~ssão permanente; ora, consa.s semelhantes a estas . O SR. ANDRAD+J'tIAcliADO :-Por b,ém ,da orçlein; \
1'1 e,u em Portugalj comtudo nao posso affirmar, qual isto ,nãoo. t.em.' lugar; um.m. i.nis.tr.o. de estado quando li
"sera o final resultado. v~m auma asesnibléa, é pará responder e não para \

O SR. l\IONTESJ!lllA :-Como ~e affirma. qu~ Sua dIscutir. . , . '.... ..:, . li
l\iagestade mante!l1 em perfeita·· subordma2ao as. O SR. PREsmENTE :-A assembléa. está satisfeita'
tropas e que deseja cons~rvar a Tepresenta\~o nil;- epóde V; Ex, retirar-se.' ..
,cional não vejo onde esta a semelhança. EstImarIa 'R'" . - . . . ' f
, ue o Exm ministro me satisfizesse sobre isto por-. ~tlrou-se·entao o !l1Illlst~O COlll..a~ mesmas 01'-
q . . t' 'I'mportante malldadescom que tmha.,sldo ,recebIdo..que opon o e . . . . . '

O SR. Í\hNISTRO DO llIlPERIO: '- A semelhança :0 S}\. ANDRAD.~ l\iACHADO :-Como ~r~s Srs. se
'consiste no que já tenho ponderado, e em outras Cle~anos escreverao as respostas do mllllstr?, .bom
circumstancias que me não é faci! agora referir. ,sera l~ros seus a'pontam~nt~sparase combmarem,
Ellas são bem conhecidas para se preverem as ~~n- e ficar aasse~blea bem mtelrada do que se. passou.
sequencias. To~avia nada posso aflirmar. O pOhtICO Fe~-se a leItura. '. .. ., ._
o mais que faz e comparar os factos presente~com O SR. l\IONTESUMA:- Noto so uma mexactldao ;
os passadO!', para ajuizar do futuro com malOrou' eu disse elll uma das occasiõe,s em quefallei, que o
menor gráo d~ probabilidade,: IJ?as!1ão par!l- dar por ministro poderia, ,por estill, 'maisa~ !adodde· Sua
certo o que SO e provavel. E dlflicI1 exammar bem. l\iagestade, conhecer mellfor o esp~1'tto dat1'opa,
todas as circumstancias de parte a parte; e u!lla só, e um dos'Srs. secretarios E)screveu espi1~ito de Sua
que s.e não considere, póde fazer falhar a maIS bem 1lIagestade" qllandonãodisse tal, porque õ:~~leIl~O
fundada conjectura. . . '.. Êll.!!iLq,.:.eu. . . .

O SR. l\iO:STESUUA.:-Eu estou certo que não é . O SR. ANDRADÁl\ÚCHADO:--Não :ha duvidajo
dado ao politico prev~r acontedment?s futuros; nobredeputado.o que dissilÍoi que queria conhecei'
comtudo, por c0l!lparaçoes ,sempre se ,pode fazer al.. qual era. o espil'lto da trop~, "
gum juizo apr2X1IDado. Po-r:tanto, e~tou bem per- Emendou-se orespectivo apontam.ento.
suadido que nao podemos dizer que lia de acontecer : . .., ': .. ;.' ..
sem falta isto ou. aquillo; mas como o Exm•. mi- O \'u,-Sl-!'Y.L],l.SllOA.:- Parece:me q?-e tambem
nislro estáfrequentementeao lado d~.Sua1\iages- f~itãuma clrcumst\lnclaponder~sa, e e a?e~lara
tade, tem visto tudo, e entrado no espmto da tropa, çao qu:e Sua Magestad~ fez de nao ser admlsslve~~o
ainda que não possa dizer exactamente o que virá requer:m~nto dos. oflicIaes na pa.~te e~ que pediao
a acontecer, sempre tem tido mais occasiôes. de a?e~ssao dos .S;rs. Anill.'a,das; IstO nao deve om
observar e póde por'isso explicar mais àlguma mIttIr-se. (Apol.ado,4polado).
consa ~~dizer ao menos para que lado pareceten- Os Srs. SECRETARIosdeclarárão que estava man-
deI' o hegocio. cionada. a dita .circumstancia.•

OSR.1\lINISTRO .DO blPERIO :.......Nada posso dizer·: OBR. ANDRADA l\iACHAIiO:"7"'Eupeço a le,itura dos
O tempo que tenho estado ao la~o. de Sua l\Iages.- apontamentos do Sr..Secretario(3-alvão, porque me
tade é muito pouco para adqumr. esse 'C?~heCI- parece ter ouvido qne a voHa,'da,tropa p.araa ci-'
'mento que me suppoem; e o .que seI do espmto da dade dependia de se verifiear a demissão dos tres
tropa já o disse nos meus ofliClos. deputados, edesejó:sabér se me enganei. .

O SR. ANDRADA l\hCHADO :-Eu!a!llbem guizera O SR:: GALvÃo:....... Eunãoes~revi.tudo"mas ierei
que V. Ex..convidasse o Exm'!l1IUlstropara nos o que estáescripto, e supprirei de inemoriaoqueme
dizer, se. tem alguns dados para Julgar que aconte-, lembrar.. (Leu, e achou-s~ol,ugar:indieado.)
cerá·aquI o mesmo que em Portugalj porque seme- . . .' .-..., . .
lhancanão a acho. Só se o negocio se encaminha O SR. ~DIl;mA l\hCHADO:- E ,quanto me basta
aos mesmos fins por meios differentes. para meIllummar., . . ....

O SR. MINISTRO DO IlIlPERIO:-Não tenho outros O SR. SECRETARIOP~1Il0N :7 1I!l engano no ,<Iui'l'
·dados mais que a semelhança .los successos, que escreveu o Sr. Galvao ; nada se dIsse de espera de
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demissão de tres Srs. dep,utados. Estollbem cert~ disseque factosallegados em discursos nãoser'1ã~
disso, (Apoiado,) , , " para se firmar,nelies acoDlmissão.•.• ,'" '.., " ,

O SR. MONTEsmr.\ : - Apoio inteirame~te o qJ:ie . Pelo expedienteCIue se tomou ,de sem~n,dar çha
diz o Sr. secretario Calmon, porque estou dlSSO bem ma,rp ministro se v~que não h,avião as :Q..óções ne,""
lembrado; o que o ministro d~sse foi que. se espera-cessar~as ;é ag0l'a semPre ,aç()mmissao ti.'tIÍl ,mais
vãoprovídencias segundo as cITcUmStanClas :, na,es_dados miIJIstrados jie viva voz, pelo ,IniJlistró; 'e PPl'
Per,;ida demissão não faliou. .,,' ~ssopóde:formarJiovq,parecersobl'~oqiial,delilié7'

raremos.' ,.",' ,
O SR. GALVÃO emendouose!1 apontamento. Disto não póde vir mal algum álisseÍllbleª : ,'é a
O SR. PRESIDENTE:- Eu proponho agora, para commissáo' de certo lia: de fazer a, resenha das in

chegar o negocio, á resolução final, ,se, ístov;üoutra formações, do ministro,' combinaIrdo'as noticias que
vez á commissão.para dar o seu parecer, ,e sobre já; tinhaeom as quedellerellebeu.Portantopóde
elledeliberarmos. dar o seu parecer com mais exactidão~e nós pode-

O SR. MONTESUMA:-' Sr. presidente: "Toda a remos então tomar sobre elleuma deliberação pru-
prudencia e necessllria em um corpod.elibera,?le. dente, com,perfeito 'conhecÍIÍlento do estado das

Esta assemblea; encarando o negomo ~epols.das cousas. '
informacões remettidas pelo governo; qmzouVlra O SR. ANDRADA l\iACHADO:- Aindâqueo minis
commissào, e esta deu o seu parecer : e não me pa- tro nada mais disse do que tinhaditOhos seus:offi
rece prudente abandonar ,esta marcha tão acertada, cios, se assim o quêrem, vá ,tudo áeommissão.
agora que tem mais exactasinfor~ações; a meu ver ;"O$~. ANDRÁDA E SrLVA:;- TaDlbeDlsoudo mes~
devíamos remetteros dous OffiClOS, e tudo o que !Íl0 :voto: 'estOu,capaçitado que~~nípr.nhayerá Iri~is
disse o ministro, á commissão para esta darnova""da,Q.qsdo que havia p;elosoffic~()s, qtie JI,ada erij,o;
mente o seu parecer., . epodera a e()Dlmi~sãofirDlar"Dlell:i9r o,se,u pareçe:r

Nós já estavamos deliberando: sobre o negoclO, aDlplianqo-.o ):iU ref?rt;HÚ,1i\q'-o; ,pqr c9,J.1sEl<Illeneia
quando um nobre deputado lembrou ,(elembro)l voto que vaacomnps~llo. :' ',',',' , ' , '" ",;
~~:~ ~~~) n~:o&i~sec~~ )~~:ri~~ ~~~~i~esoerr:~ Q SR. VElIGUEll\O:';" Sl'.ipresijiei~é :,Parece~me
bastantes as hfformacões recebidas; 'istã quiz dizer inutilir, ,á commissão, porq\le ~eJacto, !;J,ão a,ÇcEe,$,
que não ha,via suffieiênte conhe~imento d~ ~ausa, ceucousaalguma .a,oque.estava r~lata.donQs,offi.-
aaora que o temos devemos OUVlr a commlssao, e cios." '" " " " ,,' ,.,. , ,
a" mesma nomeada, par.a esten.egocio. (1poiado, Sobre os Qbjectos .à,quepeQ}DlQs El~plieações,ó

- t t d ministro nãoas.dElu;'queriamossaberque insultos
Apoiado.) Pese a commlssao as Clrcums aIl:cl!ls o as erão e$sEls.,de,qu,ea tropa, p,e qu.-~ii!l,ya,,'e qual erii:o
em que nos achamose as respostas do mm.lstro,. e d b 'd' ..
sobre o seu parecer deliberaremos de umamll'?el~a espiritodeUa,ena asoli,elllos; lsse-pe o que ,Ja
que salvando a nação salvemos tambem a dIgm- nos, c,onstava, ,que se pedião providencias sobre

da~eS~~S~I::~::b~;\~~~:~:~2,~u sou.'inte}l'a-l~{~?t~:,wllfi1~~;1g:fJ~~AK%~.~~!!fi
mente de diverso parecer. 'l'eI).h~ e,scrupulos~mente ,CODlo !l./l-!Iaacéresce;-nãovejo'IriõHvo,parairuova
examinado, as respostas que o mmlslro deu a~per- mente á,commissão, não telldo esta para (lar ~utro
guntas que se lhe .fizerão,. e véjoque nada adianta-pat'e~er seqãÜfactosvelhos jáeoll$iderados:isto
mos ao que dizem os OffiClOS. '" " sÓ.seI'virá piira ,g(istar tempo illp.~ilIllent~.: ':." ,_

Que nos disse o ministro ? Que hollyera uma re- , .Quap.do ,P0f.l(Ill houvespede.lra algm;na cO,m"
presentacão em que se formavão queixas contraabu- IIll$são, eu ,dirIa que fosselloutra, pqrque podt3
sosde redactores de periodic()s; que se ;pedi!l ~a de:' considerar ctnegocio ~e.~iffereIlte,~aneira, e ate
missãode tres deputados; e que estes mflmrao em pela regra,dequemals,yem: ';quatroolhos do.q,ue
um periodico, e trabalhavão.em outro; m~s ,a dous; talvez se desçubraassImalgllma outra 'me'"
assembléa não sabia játudo Isto?Sem ,duVlda; dida que sejaconveriienteaê!optar;masá mesma
porque até dessa demissãó se ti~ha J~atl0; )0&0 commissãonunca votarei qurvolte. .' .,'. , " ',,'
nada ha de novo para voltar, a CODlmlS$a~,poJs O SR. l\1A1Í:ÍANNODE ALBUQUERQUE:.:-Nó caso de
mesmo sobre a pris~~ do francez, qtleasp~trulh~s ir á:commipsãó quizera que'seàJuntasse o parecer
quizerão fazer, o mImstrore~pondeu que nao sal:)la já dado comaseméÍldaseaddita~entos'queaeUe
que houvessem ,ordens paralsso. , ' se,offerecerão, para poder a,commlssão fundar b,em

Que tem pois a commissão que fazer com ,IStO,? o seu parecer. '
Que mais se sabe de novo? Sobre a marchados c?r- OSR. ALENCAR :--Eu taml:\em,votoque'vá'á cQm:
pos, que se duvidava ser ordenada ou. voluntana, mIssão; mas queroaprese]1tár áàssellibléa uma
ficamos em jejum, ass~m como sobre a Id!l ~enovas ideaque me parece digna de~todaaattenção;.e que
tropas, porque a tudo IStO r~~p?n~~u,q,~rI!1;;.tro,que se deve ter em vista antes de torúarqu~qiIerdéli':
não S(ll:)Jª-;,l!elIl.q\let3Ili.'t~~ºJ(i_pi.'tl'sllaêlrdo qQI3 .tudo beracão, ou dar alguma providenciarriesmo sobrea
sabá': é manb.a."Dlasa mIm nao me engana o go" liberiIad~daj!!!pI.!!!!Pll,.~Q~Q..~tt:2Ila,esp~r~:
varno.'·".. . --Para qUê-não pareça que a assem])leã:êstacoactã;
'''Posto isto que mais, vai saber a commissão do ainda que onão esteja, acho quéprimeiro se i:leve de~
que já sabe 'pelos oflicios'? Que b.a de h eUa t?~ar cidir se estamos em estado'de- déliberar ,com à.li
em consideracão do que acabou de expor o mIms." berdade que e necessaria,porque ,pódeparecerfóra
tro? Nada. Êis o motivo porque digo que ·contl~ que' estamos -coactos; eeutão,aintla. que a pro
:Q..uemos, com a disc~ssãO ; mas S~'iíl_Casoa ~ssem- videncia: que 'tomassemos fosse filha: da: mais ideci
bléadelibera~,que va a uma ~!lm!UIssao, entaovo- dida prudencia e adaptada iÍs circumstancias,sem~
tarei, que vá a mesma a que Ja fOl. pre se'havía'!le dizer.quese fez,oJ@ea tropa quiz,

O SR. l\1oNTESUMA:- A commissão d~liberou so- e·que para isso estª,~a'eJJrãim~~[g:.§fQ~:n1esm;õ:eÍl~,
bre o que sabia indirectamente; eaqUlmesmo se !e~~.erá'a trolla,-ou,~ellle.stiYerá.ft~Iltedella; "
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Que importa que a a3sembléa .obre em liberdade sejotudo muito e muito esclarecido; epor isso re..

se qualquer cousa que delibere ha de, pelos estran- queiro a V. Ex.. que proponha á consideracãO da
geiros que aqui estão, e pelas ,provincias, conside- assembléa o que lembro na seguinte', •
rar-se que foi o que a tropa quiz, e não'o que ,nós
entendemos? Acho portanto que a con,unissão «INDICAÇÃO •.
deve tomar isto em consideracão, para se decidir «Proponho que se niande chamaro Exm. ministro)
se podemos d~g!J_erar sem qu.e• a.tropa se .r13colha g~tl:errjl. parll: esclarecer-nossolJrec.a·crise' actual,!
aos seus quartels, . e Clrcumstanclas que a tem revestldo~"':" O depu-;
-0"811:- CA;~lRO DA CUNHA:....,.. Creio que nisto tado jJfontesuma.» ,

concorda quasi toda a assembléa.. . . O SR.SILYA ~ISBOA:- Sr. presidente: Não posso
· Al!1eêqueê~tºJl1e q11alQllex.mEldidélépreciso que assentir-á- proposta de se chamar o ministro da

se restabele'ca o socego, porque sem elle não pode- guerra á esta augusta assembléa ; porque, além' de
mõsdellbeiâr:' -O" '.0--- --.-.--: 0-' - - desnecessariodepois da informacãonella dada pelo
..- ElCsoú- desta opinião, e serei sempre. G~nser- ministro dos negocios do.imperio, sobie o quede
va1;lª.o-se. ªtr9Pª-I1ªªttitude em que ~~. acha nada clarou em se us dous officios, ElIltend()ser indecente
podemosfa~er. '. '.' f~el'i,nteITogat()r!()s"?J)krEl1l.rlí-õJjj~ê~()detajltô.me'"

: 0 0"SR~ ALENCAR :-:-Pois diga.::Sl:) á tr,opa, ,ou. a liliâre'El conêeqLI6I1<)!a. . . '. .
~_El~~t~.su~frente!· ii!ie

o
é' preciso que ella.YQlteO casoéo mais extraordinario, e singularissimo,

aQ.s_seQ.s..,[l!art:els, restItullldo-se ~udo ao estado em visto entrar nelleo ministerio naoccasião da crise,
que estava ante-hontem; e depOIS.encararemos ° em que se acha esta assembléa: .seria tortura com
verdadeiro estado da questão çom maduraprud'en- pelil::o a respondElro~oll1:e:o fªct()~<Iã.·~i:ópa~·p<:Íis °
cia, .e poderemos deliberªr;. o que não podeIllos reduziria li perigo de comprometter, ou a seu an
por ora fazer em quanto lá estiverem.' .,.. tecessor, ou a siproprio, ou (o que ainda é de maior

Parece-me Si. presidente, que é necessario tra- ponderação) ªonoss,!).!I:n.p.era..f!or, a respeito das 01'
tal' disto quanto antes; PJl.A.hª::ê~LW<l.º,em.S()Jiego dens dadas para o mOVimento, eactual estado da
como estava no sabbado, pois,de o Litro modo não mesma tropa..
pode.í:riõs deliberar; ou ~uspeIÍ~ão-seas ses~ões, e Confesso, que vi com desgosto decidir-se con
no caso de durar ostacnse mUlto tempo, dissQ!.va- forme ao parecer da commissão .especial, e faze
se. aassembléa.(Opovo das gª-IElÚª-sgI"itO!!:-:-::dis~ rem-se tantas perguntas ao ministro do Imperio,
so}iiéi- mmca-; o inesJIio âfsse.QSr, .Arídra.dfl.l\Ia- que parecerão reunir as cathegorias de Aristoteles,
chàdb;-e niuitos outrõs Srs.. deputados.) do tempo, lugar, modo etc.. para a averiguacão dos

Õ SR.ÀLENCAR::":"'Quândo digo dissolver, en- motivos e destinos que tiverão os corpos militares
tendo suspen!ieras sessões para ir!U0s P.ª-I"ª,o.utra para sabirem dos seus quarteis. . -'
p.~te, porque o corpo legislativo so obra em per~ ~ão .s~l)º_dll.r:leg?f ásJropª_s() dil'~it(). de.P!3ticio- \
feita. tranquillidade; e no estado em que as COU3as ,'!t_a~·'dirlglIl(19~~e. ª,Wn'!-f!1!ssupre.mas autoridades)
seachão que havemos de fazer '1 Nada:. como o chefe da forca armada da nacãó;-" - '. /

· E' preciso pois que se esgotem todos os meios, .' .o ministróinforIitou, que os officfaes dos corpos
que estão ao nosso alcance para que a ir.o.pUoIne fizerão vocal representação.. .' .

,a.o,pé.e.mqu_e.e.stayªaIl.~e~1l0Il.!ºlJ?-; e antão sim...o Nisso nada maisfizerão, que usarem do seu di-!
! corpo' legislativo tomara as medidas que se eXIgt- ?·eito de petição, que é constitucional, e commum á '
'rem, tratará dos abusos da liberdade da imprensa qualquer individuo, .ou corpo. . .'
:.para que se punão os culpados, e cuidará de tudo O mesmo ministro declarou, que S. M. L não de
i °que for precisO; mas ~necessario, ,tc:~rno a dizer, ferira ao seu pedido da demissão dos deputados que

que a tropa se recolha, que a tranquillidade se res:, nomearão e de que fizerão queixa'que havião offen':
tabeleca, se isto se não conseguir (do que nãoes- didq, não só a sua honra, mas tambem a honra dO
tou persuadido) então dis,solvamo-n?s, e vamos es- mesmo augusto senhor; . "
tabelecer-nos em outra parte. (Apotado). . E' bem sábido,que o corpo militiu:tem lllui su- ,

Alguns Srs. deputados requererão votação. blifttª-da.s id.éasdá hOIíra:-da suá próffssãQ; epor issó i
. oS~.~!lt\l!lIÍl ~~iJ.íW!1()r;·~t[eá.s veze.s ~é~age-rado, oui

· O SR, ANDRADA MACHADO :-Queváácommissão, s,em. p~(}PJlrs!I()!1a~~.~)l:íJe..c.t0: t()d.élY!~ªelllpre. é di':
ou quen.ã9 vá, tudo vem adáÍ:J;i()Ill~smo.· . g!10 ile.contelllplaçaO}19sJllstos limItes. . '.' '!
-'O 'sR:.. l\IoNTEsuMi;- Lembro a esta assembléa SI', presidente, para que sé figura a :retirada
uma idéa, que realmente não deixará de ser muito dos corpos militares, e a sua attitude actual em S.
conveniente queV. Ex; a proponha. '. Christovão,em ponto de vista odiôso, e comoem

O mini~roque acabámos de ouvir é o ministro bloqueiodestacaPilãl-r--·--·--'-·.·.. . ' .. , ..... -
do imperio, e quando lhe fize!ll0s pergunt~s,sobre a 'O-"povó" es'tá;' e tem estado tranquillô, hontem
tropa respondeu que não sabia, e que o m1ll1stro da bem se vio;' que este.ve nas gitlerias desta assl:ílifllléa'
repartição da Guerra é que podia dar as explicações sell1 qll.ee.ntrassejíasãlá,·como rrodia: anlécedénte;
exigidas; ora, muitas cousas que declarou que não fiãõhavendo aliás ordemalgilma em c'óntrario' e só
sabia são importantes, e portanto responda a ellas p.orque forão certificados, que o reginJento lh'ede':'
o ministro da guerra. slgnava o lugar sómente nas mesmas galerias, e se

Estou persuadido qúé um deputado deve propôr manifestarão opiniões dós deputados contra a li
tudo o que lhe parecer conveniente, embora a as- cença con.cedida· na sessão de 10. Isto prova sel'o
sembléa Q regeite: e aprúveitando-se esta idéaao. povoflumlll~ns.eUIlllJOvode ordem. . ,', ,
menos· ha de deliberar-se com mais conhecimento 'Siiítõque um 'dos Srs: deputlldos então me ar..
de causa. guisse, dizendo que .eu temia. o povo generoso dó

Eu estou certo que alguns Srs. deput\ldoshão de Brazil, e não temida tropa. Eu, não obstante os
dizer que a àssembléa tem iIifiIlitos dados pará de.;. .ç.'ll:íº.JJos prél!1cos daI!1.irradª~E!ça, nã~.QJml'J. é
liberar sobre o parecer da commissão; mas eu de.; ~~I!l()r,quando encho.? que e dever, mas sei tambem

---..,....,--,..,-....~.__ .~
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qual é o perigo de ajun.tameJ:ltQEJ)()flulllr~s,que tado, do contrario, apparece Ophenomeno politico,
p{)dem âegeÍlerãfenCtti~u1tos; prezo-me .de ser semelhante ao phenomeno physico, quando pe
caúteloso, sem philntaslard~ __se~capol)tra, e quenas nuvens concorrem por attracçãoelectrica a·
perdôe-me esta augusta assemblea o ter-me se aproximarem á alguma maior, até que, inglo-
escapado este nome do vulgo, improprio ao bando, fazem explosão. . .
lugar, e objecto. Não é racionavelo pôr em con- Ouvi com pasmo aum Sr. deputado propOr, que
traste, e menos em conflicto, o corpo do povocQm esta assembléa nada delibere antes de que o go
o-corpo militar, que aliás faz parte, e mui. impor.- verno assegure a tranquillidade publica, fazendo
tãnteparte, do mesmo povo, por ter a espe.Clal attn- rep~r a tropa nos seus aquartelamentos, e, do con
buicão da defeza naCIOnal, o que constitue a sua trano, estabeleça as suas sessões em outro 'luO"ar
profissão mui honorifica, ,:ivendo os q!le ~ ella se E~_que J~gar?E:s.taJ:rlOsll{)Inund.oda lua? Anda--

~:~~~~~'Ç~ed~:I~~~~Sc~~~~:fa~~~s~~ ~~~f~ad~I~~t~J~~ '~t~;s]i~:e~g-:~0.e~~V09~~~·fi~~~ê~t~rOául~~~~_
Ouvi fallar com enthuslas?J;0 sobre os obJectos duv!da entao se v~rlfic~lrla,. o que dIsse o politlco.

desta sessão permanente, ate lllvocalldo-seIllanes TaClto, que, em pengos Immlllentes, todos mandão,..
dos brazileiros,~_hydras da fabu!a, E~. tal11bem sei 1?inguem ob.edece - Q~tod i1H'ebus t1'epidis fit omnes,
Clfãfiiai'álmll.s dQs mQI~.Qs, e apostrQphara()s IIlQJites, Jubel'e, nennnem exeqM.
valféS,-e -iíos, cOIIi as mais artesdo es.tylo décla- O SR, ALENCAR': - Deixemos a,osyelhos dizer o
máf,'º!io, Mas presci1?do destes expedientes, porque que'-y:[lg.ElreIIi,; mas ailvirfãmos'que, á~Lda
só i~lteressa ao Impeno trat~r taes assumptos cQltl~e- díffe~el1ça,da, ida,Ql:l,_p.Sll'lO,Çostél.I!llmm.Jêm Pl'Jl:
remdade, para se prevemrem os males d~ p~tna, dênclasuffi,clentl:l .!la,l'a pens~reril)'lPsJl!:lgº,cios,_ao

Não -é compativel com o systema constItuc~onal I:uenos-eu sempre me guio por eUa, e nesta occasHio
erigir-se o p.oder legislativo na competen~lU do eu. quizera que procedessemos com toda a cautela,.
poder executiVO, que tem a confia1?ça naCIOnal, para não destruirmos a nossa obra por uma só pre
para providenciar á segurança publica, -º.,!l.oêsO cipitação. Todavia não sou do voto do illustre
Imperad0l' está e:xercendo o.emprego do seutltulo preopi~ante,antesc~e não esta~m estad.o
de deJe~sor perpetuo.d? BrazI1,. .~ e pelo que acltlTalmJsde .~uvlr ao ml-' '

DepOiS de ter o mmlstro do ImperIO em seu Pl'l- .mstro creiO que nao póde JJJiJ'JlL-ªuv111(CéIíH!!!.e a
meiro omcio decla~ado em ~ome de Sua Ma.gestade _trop.LYQJ1.~LªemLquarli3is..,.ll.arãqiíerEisfãbele
Imperial, que certificava a esta assembl~a, que c!<!a.._atrauqu.ill.i<!ªºª__possaIllo..s deliberar sem que
nada havia de recear sobre a segurança publ~capelo ..se_pr.eSJl!!1a!J!le deíibe!],mos_J~9áctos~·'·""'·_'
movimento e e~tado das lropas t no.meu. ~um,I1de en- O que diz o mü"stre·preopinaiílc"sobre a tropa' não '\
tender, não t10ha luga~ ulteriOr mqUll'~t~rlO. Este me agrada, ÚrQp-a.J1ê!.lÍ em armas, f!JzJlilla.:nmJ:'e- J

'congresso e o povo estao certos no esptnto e con- sentacão e espera peloexi1ü.lõO"o ainda que eIla
stit11cionalidade de S,!a l\lagestad~ Im:perial,. que sê-acôm::Uode com qiiãrquerdelibe~ação nossa, ha
tanto tem feito para a mdependenCia, e, llltegl'ldade de parecer aos estrangeiros, ás provincias, e á Eu
do Imperio, e bel}l podemos t.9dos dizer, que!~- ropa, que nos sug~támo.s.-ªo _iliJpricho della. E'
memos e vivemosa.§.~mbl'a,llô.vI31~J!rI!.1~de" . pois pi!.l.cIS{)qU~ se.J;estill!!l.!UranquilUt;l,!de, não.

Portanto nadá haVIa que desconfiar depo!s da- porque eu"esfejã persuadido que a tropa não tenha ai
quella declu;ração, .pi!-r.a se haver esta ass.e~blea 9.OI' devida disciplina e. SUb.ordi.nação, pois estou co:n
coacta, e lmposslbI1Itadu; ~e dar as prOVIdenCias, vencido que a tem, mas para qne não haja depois
que as circumstanci.as eXIgisser,n, E' de su.mmo pe- motivo de queixa, Eu .. creio que desde que se dis
riO"o dar te1'1'or. pa!l.lco a(),publico, e.ll1a,nlfe..star-se cute aqui este ponto tenho falIado sempre com mo
u; espiritogl3 h()stili.da<!e, in,cl.1Qa~a~ntreppoder deração, porém ullla _v~que a lro.e~~~Üll.l1ta, ,o
legislátivo e o poder execllliy() , A~lssldenr.la appa- ch~_d_ô.1!,ªção_çº-m,_ella, e que nao po~~ll.er
rente é de leve momento, e se pode em breve ter- cousa aIO"uq1ª do mimstro--lfôm-'exãccao .entendo
minar por vias de conciliação, lançando-s~ ?alsamo que ÍÍãõ-devenlosdelilierar seni-esti\Ú:é.§:~~_eleeidaa
salutar sobre a feridª; aberta no corpo politIco. tranqlimíããàe.-Agônfô1r=se -muitõ .o. nobre depu:'

A tropa é essenCIalmente um!l força a1'-mada, tãdô' cófu--'á minha proposta da mudauca da assem
estar ou não, actualmente .debalxo das armas, e bléa, e eu insisto que elIa é neCêSsàiiano caso de
com munições de guerra, eVldenteme1?te se mostra não se conseguir o socego, os trabalhos do c0.!ll.0 le
seI' 1l1edida de prec!Lllçá;0, para preve~ll'_ desord~ns, gt§.la,tivLn.iQ.J~J!1lugar_1l0~J!13, P-f:l!'1urbações,
pelos boatos que a mahgmdade ~e paIxoes.partIcu-:- e procurar o boiíl"deSémpenbo dellesédéscargo
lares tem espalhado, por occaSlaO dos delictos no- dos deveres a que estamos ligados aos nossos con
ctUl'llOS, sobre que se tem discutido nesta ~ssem- stituintes.
bléa com grande agitação, pel{)~!!J._m,l!!~uI:!!.I/).eon- Digo isto porém em ultimo caso, depois de es
curso do povo no dia 10, ~!3ntro e forada,assel}1- gotados primeiro todos os meios, porque eu ainda
bTéã-âé que poderião resultar efferv.e~cenClas estou persuadido que a ordem seha derestabe-'

• põ~lares, Examinar-se com sev~r? escrut1~IO ?gora lecer, Portanto mande-se dizer ao. governo que
pela assembléa, que corpos militares primeiro se ponha a tropa no seuãíiIlg(i"estãdo, e s?-pãrã~lss(}.
moverão" com ordem, ou sem ell!l, de seus aquar- ,se enteIfdef.J?1'eciso-mrigir um'! t;lepJ!l.açãoXStia I'
telamentos, não pMe ter effeito utl1. ll'filgQ§,f:'àâe;" 'élivfe:se;"e-yóTellã'sê l~BÍaêá ..til" li i

A historia mostra exemplos semelh1\ntes em con- 'íiecessid~ª~ dír~JrtiÉ'fu::,ür.Q[1l:~-~o~~s~.iig~q~a}·~ªis, i

vulsões_ dos' estados, ou dissensões de autoridades, pã~~_~ê.je~~allgl!3.ce}.'}Lê.Q8ºgp,.!LI}Qs_p.º!!ill-'rnos.de-'
as'frregularidades muitas ve.zes. são mO.!l1entaJ.1eas, llP.eE'IT~ Quando poremn.ao ha..Ja e~perança algu.ma,.. !
e sem consequencia quando o governo e respeItado entao sou de voto que nos retiremos, mas esta póde
e firme, que põe t~do em ~rdem pela disciplina do não s,:r a opinião da: commiss~oi talvez, elIa j~lgp.e i
exercito. Se os corpos militares confluem para o que nao estamos coactos, e a .as~emblea se~ull'a O!
seu legal centro. de movi.mento,_ e cessã? os con- que l.he parecer,_O que eu deseJo e que p:.~lgam,~S'
flictos de poderes antagolllstas,nao ha mao resul- 'pom ~~~.1!:~.s~~.c1ao, -
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o Sll. .bnIW>.\. LCIUDO . .......,Ea apoioaIem- julgo.m!Üto u~a.lembrança do Sr.~on~ e.
branca do Sr.lfóntes:uma~porquereaInientei>mi- meadcmro das <1l1~das ~e se têln su..c:citado contra
nistrÕ do Imperio .nad~ :respondeu quesati.~ e!la, qu~do prec~os de exactas. informações.'
sobre os principaes: pontos qile desejavamos ~er; ~ós ehamamos o llUlUStro do lmperio. e não- nos sã
estamos na mesma incerteza_em qu~.estavamos,'Jlào tisfez ~ modo que nos possamos bem dirigir em
sabem.os. '~'. as.' tropas se,vaoTe~~()~r DIdem negocio de la~~ponderação, logo porque não cha
que ·tíverao, ou ,~m ella, se ~~ 11lllJllCIaàaS'demarem05 :OlDlnlStro.da guerra, que.é o competente
polvorà e bãlae~c.,. tambem mU:1to ~porta sa~er o' para havermo~ as ~formll.ções que. o do Imperío
fim' porque ss-rontinúa a, autonsar ISto,' e as V1S~s declarou que nao podia dar-nos!' "
do .poder ex~ivó,.quemesã? muito duvidosas, ,Venha. pOis o ministr~da guerra, e examinemos
apezar daseontmuadasprotestaçoes:de grande, Con- quanto podermos a matena, como todo o mundo cO
stiblciona?~ade; ~rineipa1mente at.tendendo ao tihace a erisee~~qlle ~os achamos, 'Dão se nos -p6de
que o mlnistro dIsse que do estado presente das levar a. mal a &ligencla que fazemos para não errar
eousas,: se '~f& conjec~ um resultado sel!le- por falta d(' eonhecim~nto.de çausa. O que'não
lhante aos ultimas acontecunentos de Portugal. 1Sto pos~o approvar -é,o qtle mdiCOll a Sr. Accioli seria
-é, ? restabelecimento do absolutismo, de que estou o mesmoqu6 fazer ~m eempas~oso' que podemos
mUlto desconfiado. ob~ com dez, offi.elGs sempre sao omeios, e afinal

Igualmente desejava saber até (md~se estende depoIS. de se perdel: temp9 em idas e voltas sem se
este 'grande direito de peticão, que um illusLre de- conclwr cousa algllIDa, sempre acabaremos por'se
puta!lo' concede á força arniada. e com as armas na ch~ar o ministro. P~r~to o meu parecer. é qlJ.e,
mão; ape2ar da suaperigosainfluencia, quero saber cammhem.os logo em direltura a~ nOSSo fim, < com o,
se elle chega até·a pretender a deposiç.io dos de- que pro~e o Sr. Moatesuma, asslgne-se hora certa
putadosda' nação, em1im ~esejllV'a qu~ se me, ex- para Omtnlstr0':-Omp'arecernt:staau~assemóléa,
plicassetoda' a sua extensao no Br3zil COnslll\1- c tendo lIS precISaS lQlorma~es deliberaremos com
eional. Eu sei que ha demora, seguindo-se a pro- zna~ure%Il.. . .'. .
posta do Sr; Montesumn, o eu sinlo-mc Últi~do do .C;on~cça a ~uropa que esta assembléa nomeio de
velar duas 'noites sem deseanso e sem alimento crIse tão debcadll conservou sempre toda a mode
mas primeiro está a felicitlade do meu pai:, eu jl rAção o llllnRUO frio, procurando c~nseguir as mais
estou costamado li. trabalhos, e até a dL'sviar-mv dI] cUietas c~e5 para proceder com acerto. Este é o
punhaes de assassinos•••••'••• ,................ meu voto. . .;
Porem agora não se trata de .~usa particullU'...... O SIl. ANDRADA E SILVA: - Eu não me opponh~
O governo teve ao ~enos o JWZO ~o não conu,nu.llr A que se chame o ministro da guerra; mas ao
com elta, e. se CO'lltinua,sse 8. pedU'-se ll-donusaao mesma tempo não espero que 'Por esse canal te_O
dos deputados.que têm tido a b.f!nrll d~ desngflldn- nblJmos melhores informações. Oministro do Im
rem a estes corpos, alies nlio terl~o ~uvld& de largar p'ario disso que nada sabia porque só tinha um dia
05 ~ells lugare~, para os substllulrem outros ~uo ao mlnistcrio. ora, o da, guerra tatnbem entrou
maiS agrada'9'eIS 11io fossem, e ao p()~er e1eC\l~lYO, hontem c além disto é um homem octogenario, e
e que spprovassem em tudo suas medldaJS••••••• o. por consoquencia menos lembrança terá do que se
. O Sll.. w:atI\EIRO DA. CtlNH.t.: - O que len1brn t.Cm passado, o que succede é incommodllrInol.,;o e

o" Sr. Montesuf!:18 é digno de con~idera~o, mas Im ficarmo6 no mesmo. Os factos estão claros por sua
quizera qae nao se demorasse lSto mUlto, paR II DaturezA, o em nada nos são oeeultas as Vlstasdo
commissão dar quanto antes o seu parecer, creio governo, o mliis que poderíamos saber deUe era se
qtle já ha bastantes dado~p.ara cUe se formar, ~m- hontem se p~S80U ordcll} par! se re~nirem os corpos
bora depois se' 012~ o mInistro da guena se o )ul- que marehlíraot porém 15to tnesmo mteressa pouco,
garmos assial preCISO para nova deliberacão, e por porque basta sllher que aIles para lá farão, pois
isso quizera que V. Ex. propazesse se deve'ir á com- ninguoJtl me capacitarA que estas tropas farão para
missão, porque esperar pelo ministro p~a depois se S: Christovão se~ (\rd~mt então estava tud,? pe:
tratar do parecer 1e'9'a um tempo excessnto. ' dld~. Deus nos hv.-e dISSO. Por consequenCIa nao
-"O Sa. ACC10Ll: ..;..Parece-llle que se devia pri- 1116 lmportn que se cham~, eomon~da ~nbo que es·
lIleÍrO officiar a este ministro, nós assim fizemos ao perar delle, venha 011 nao, para mu:n e o mesmo. .
outrO, e só depois que vimos ~e Dão ~tisfl1Zia ca- O SR. CoSTA. BARROS:- A as5enlbléa não p6de
l>alInente é que o chamamos, pOIS pratlquemos com deliberar sem conhecimento de causa. O mims.tro
;:Jsteo mesmo" do Imperio, quando fez 11 exposição dos successos,
, O SR. MOnEStlMA: - Para não ter lugar o que referio-se em parte ao ministr~ ~a guerra',.e oque

'Propõe: o nobre, pre9pinante, basta lembrar que a DOS falta conhecer desta rePat:t1l;ao ~~mopodere
sssembléa' ofliciou. e nada concluio, :entretanto que mos saber chamando o respectivo nllmstro.
!luíito se:cõDheceu pelas respost.ss a;qID dadas pe~o E' necessario ql1e deliberemos com toda a roada
ministro. Se a assembléa quermterrar-se de malS reza, e não terão as nossas deliberações esse.cunho.
alguma eousaaque o ministro do Imperíonão 58- se não assentarem nas mais completas informações•.
tisíett, e'qu~ justi.fiear a sua ~rcha. '~"'a o f[lturo. Exnbora se diga que o bomelI1 é oetogenario ; a na
4 .neeessarío. que' venha oml~ da ~uerra para ção niio sabe seelle tem oitenta ou cem annos, e
nos respondet: sobre ospon~s que amda l~~ramos. dirá que a assembléa não deliberou bem, porque
Qnanda ,para o futuro se !fisser, a assemDIOfl obrou deliberou sem conhecimento de causa. . .'
destaou .d'aqnella ~maneIra, 'uunbem se. dirá, mas, • - ha .'

ara isso. tevG 'bastantes dados. Eu qm.zera que OSa•.PusroImTE.- Como nao quemm81S
~ sentençá qllepI:oferis~mossobre este ne- peça a palavra, ~rgtlD~o. se ,a assemhl,éa entende
.gor.io fosse' assentada, .com ~da a madureza, em C!ue dev~clwriar-seo 1Dl;nlStro da guerra.~Veneeu-
ilerfeito conhecimento de matem.. se que nao.

O S1'.. CosrÁ. AGUIAR: - Sr• .p~sid~Dte, tambem Propoz então se voltàvao. omcloácomD:1issáo,
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com as perguntas feitas ao ministro e as respostas passa~o;.~ de salvar o Brazil dos perigos que lhe
deste.-Yenceu-seque sim. . es~vao 1IIUIllnentes: e havendo esta assembléa

O SR. M.uu.uiNo DE ALBUQUBllQUE:- Lembro a pelJ_urado ao tão ~lemn~ juramento que prestou â
V. Ex. o que requeri, isto é, que vão tambem as naçao de.defende~ a mtegridade do imperio sua inde-
emendas e -addítamentos a? parecer, para que sobre pendenCla, e a =ha dynastia: Hei por b'em como
tudo vote de novo a COIIlIJllSSão. :mperador e defensor perpetuo do Brazil dissolver a

O SIl. MOnESmu. :-8r. presidente, CQmo' 'Wta m~a assen:Jlléa, e convocar já uma outra na fórroa
um. membro da commissão, regueiro que se siga a das· mstrueçoes feitas para convocacão desta que
ordem dos que tivemo a maiona de votos. ~ora acaba, a. q~a! deverá trabalhar sobre o'pro

Foi nomeado o .Sr• .A.1.meida e. Albu.qum:que,.em Jecto de constitmçao que eu lhe hei de em breve
lumi.. do' Sr.• Barão .de Santl> Amaro

àai
' eratirariÓ"-se apresentar, ql1e se}'á duplicadamente mais liberal

.,- do que o ~e·.a e:nincta assembléa' acabou de fazer.
os'-membros da commissão·para: : o seapa- Os'~eus IIUD.lStros e.~eretarios de estado de todas
reeer.. a~diffe~n~s repartlçoes o tenhão assim en1en-

;Pouco dep.l?is.s~ ~unciou que marchava tropa, did!?, eiaçao e~ecutar a nem da salvação do im-
e que -parecIaditigrr-se á assembléa. . '. . peno.' . ..

O SR. ANi>lÜI)AMAêRADO :-Daqui iJ::emas para . a: Paço, 12: de No.vembro de 1823, s~ndo da
onde a força armada nos mandar. . lDd~pendencia e do imperio.-Com a rnbricade

O SR. Mo!\'"TESUtiA:- Sr. presidente, se isto é Sua Magestade Impenal. - Clemente Ferreira
certo, requeiro que semand.e ama deputação a saber Fra.nça.~osé de Oliveira. Barbo::a..»
o que pretende de nós a força armada. O Sa. RtREU\.O DE. ANDRADA :-<:reio que V. ~.

O SR. A.LEl\CA1I. :-Eu acho que melhor será es- dev~ mandar tirar uma có,pia do decreto para ficar
perar o que Sua :Magestade manda. aqm, e entregar-se o orIginal ao official que o

trouxe.
O SR. R.num\o DE .ANDRADA :-Sr. presidente, '0 O SR. SEClUlTARIO CAL!(O~ tirou a cópia.

nosSo lugar é este. Se Sua Magestade qller alguma
cousa de nós, mande aqui, e a assembléa delibe-- O SR. GALvlo:-Sr. presidente, eu devo decla-
rará. rar q~e este omeia! me disse que Sua Magestade

O SR. ANDRADA MACHADO :-5e nos fôr permitti- ImperIal mandara esta tropa para defender a ag...
do deliberar; porque talvez isso mesmo se nosnão f:z~~léa de qua.lquer insulto que se lhe pretendesse
permiUa. M ' . . - .-

O SR. PllEsmENri::-O que me dá'grande Mtisfa, UITOS Sas. DEPUTADOS disserao que ngr:ldeclao
ção no meio de tudo é vêr' a tranquillidade da as- a osusa MaAgestade. u ,.
sembléa. . . . R. NDR~A m.ACIlADO :-E precIso fechar a

O SR. ANDRAnA l'tL\cHAl>o:-Creio que a illustre acta com .acópIa do deere~o ~e Sua M~estade, e
commissão póde dar o seu parecer, porque nós de- decla~~ que em cons~queDe!l1 delle_se dissoh'eu a
vemos continuar a sessão apez81 da aproximação asse léa. Estes 'Papeis se entregaráo aos do novo
da força. armada.. ..' congresso. .

{) S L' .. ;.. ..•.. E . . . - .' 081\. PRESIDENTE :-P6de o Sr. omcia! assegurar
11.: .. OPES \XAJIlA.- .' eu ~relO •que naO pode~ a Sua Magestade da parte da assembléa que' ella 'se

mos deliberar~sta~clocercados. . . •. . .. . .' dissolve. . .
.O SR., PRBSIDEm'E ..=.....Em<tUanto ·~stivermo.s cer- O SR. ANDRAJ)A MAeB:ADO : - Nós.·á não somos

cados seguramente nao. podemos deliberar.: assemblêa.. ~ ,
. Annunclou-se-que estava á porta da salá·um.-of!l- .'o Sr... SILVA LISBOA :-Parece-ine POUCO decente

Cla!. que vmha da llarte de Slla Magestá.de, e forao esta maneiro de responder nas actuaes circumstan
dous Srs. secretanos, vêro que ellequena... ' cias; talvez deveriamos fazeI-o dirigindo um omeio

O SI\.. GALvÃo:-Um offieial· me entregou. este ao niinistr~ da repartição comp~terite. Não digo ist.o
ofilcio,que é um decreto: e disse-me que tr~a~or c~bardIa, ~as porque o .obJecto édeaHaçonsl'
recommendação de Saa)i:í~estade para se~ Iído, . eraçao. .' . ._.
e. voltar outra vez á suamao. PeJ;gtinto se pOde ALGUNS S1\5. DEPUTADOS pedirao a palavra.
ler-se? . '. .. O Sa. Â.LENCAR ::.;.;.;Não sei para que se pede à

Decidio;.se que- se lesse; e era concebido nos: se-- palavra; as nossas'discussões estão acabadas. .
guintes termos: . O SR. .ÀNDIUDA. .MA.eB:ADo: - .Nós já não temos

que fa2;er aqui. O que resta é cumprir o que Sua
.« DECRETO . Magestade oJ:dena no decret<> que s>e acabou de lei:

« Havendo eU. convocado, como' t~ha direito de Sahirão então -da" 'sala: todos os Srs-.:àepntados ;
convocar, a assembléa geral constituinte e legisla- dissolvendo-se assim a assembléa pela uma hora da
tiv&, por decreto de tres de lUMO do anno proximo tarde do dia 12 de Novembro de 1823. .



AD V:E.RT'E~NC I A

.Tendo, \iêclâia.do.' 110 ~u.mero .2. deste 'vomme:_20~qUe:não me ,toeê<va_ a' ~dacção dos nu-,
meros ~:'dene, e ~o, sw:cedendo aSsim, .por Ser eu, .depoiS :da:dísSQluÇáQ 4a'àssemhléa,'
~ncarregádo: ~?vamerite'de tudo. o que restava a fazerem ambos os volwnes, cumpre-me:
advertir que forão únicamenté trabalhadóspor outro redactor ,os il1Ínieros :3,,4; '5,6 e 7, do
vol~;:.2"~ ·sendo-ineportantó imputareis quaesquer erros ou 'íiU~ que' se notarem ,em: todos
os .mais' 'deSta:' CQiIecção.~·/i'heodor0'losé Bilincardi. ' " ,

. -

: DECLARAÇÃO

. ,;~epOiS: de' :únpressos todos OSDS. do DicIrio,;l'OOehi do ;Sr.,_C!~puta.d~ Jgnac~o AcciqJi dé
V~~QS, h(}j~ presidente, da provincitt :doEspü:ito-:SaD~; a seguiÍl~ ;:d6cJâra~':',: ;

Cl Passan40 a lêr OS Dimos da extincta' assei11blé8, que me forão proximamente '~mviá.dospoZ:
V'~' ;,:~."nQ·eórreioque,;,chegoúa::e~' ç!dade a.~ do co~nte, ',enço~trei . ~~ ~e~ode:5 de
Novembro:. ú..-ua:'fallâ ; que me é atttibl11d&;", e nao' tendo eu expendi,4~,~Õte, a'matenaem
questão ideas taes, inteIramente oppostas'aomeu modo de pensar. todo confonnecom' 6 parecer
da':eomririssá9,de constituição sobre a nomeação' do deputado B~ant 'Pontes: paranegociadór na
côrte de Inglatetta, devo. a tempo ~clamart .~a <I!l.e não COlTa debaixo,dO %Jieu:. nome .' o que
a ,o~m,p~n~;por'lSS:Od~Já~.e,diríJ().a Y. S. ·afunde.que,.desfazend9 o,engano,
appareça '0 nome.. do deputado ,~e leglnmamente fôr seu aul.hcr: sendo-, de notar que' no eXo
IMrio do g(1)émO ,n~ no do ,20 'Vol., no extracto desta mesma sessão, se' attribue ao' deputado
Cànie~~da',ÇiiD.ba, ,e não a,~,:a doutrina. de semelhanté 'faTIa•. » .- . , ,

&fufa~, ' eom~' 'deYo. ' ao, Sr: Accíoli. publicando' o que' me eSC~yeÜi .poís ~!Íf~tÓséi1~ ·que
passasse como.,~•• a. ~bra,~ia •.J'ião tenho pórézÍl:meio' seguro, ,de 'acertar ,com' ó ·author 'ver
dadf3~'~;aqrieü.iialla; p~e' ;:êsÍão,'mui,:claramente escI'iptos pero 'iaéhygrapho,' os nomeS' dos
deputàdos, a"quem~ eUe attribuiu as da citada~são, e ~ão tenho, confi:ança ;alguma I!0~ eitraétô
ajontà.do·;:do.~ri6ll(j<g01)emo~~Se:este'fósse exacto, então a falIa, que no Diario,,'..do;.assemhléq,
se~~"~~ do Sr:Cameu-~da ',Cm1basérfiido Sr. Galvão, e a que, '~:attrjbue ao-Sr. Accioli
;~:,'~S~~·'lCaÍ-rJ.eiro ' da:cC.;. más, como, duvido "ida,.exac\ídão,. nada ;asseve~o co~,c(lneza ,

- • '.; • • ~ .• .' .' •• • •. •••. • +.- ,.:". - -' '. '.' "

_____=:::::_C7:><><:::3-<t=;:::::._-----
...-..:':,. .. ::-_---
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::~~!~::E::::bl::.s:~:e5:d:e:U:::~:d?S;:~It~;:~~:iJ~ie:~i~~~o~~: ~~;:~sd~a~~~.. de'

A..~~Oft~g~~i:· Ve.l.: a prop..dO.deP..•. Ferreira ,I D. ~~~ :Z~~~~~ defa~a;:~:'25.Lacerda. Vej..o
CTAS ..• as camarasdas villas do re~edo.ePoxim, D. A;,NA de Lillla.~Sess. de 22 de Agosto'

Vejo a {lr~p. dodep"S0u.za e l!lello !l' 4.. TIO domín. do ímperio; Vejo o par. da
ACTA.da eleição dosdeputal1os .. da Bahia.c--Ve], a com. de Icaíslacão n, 43.

ses~. de 31 de Julho no 2° off, do mino do im- .. ~ ~ ". _
peno. ANNl:-L.R~Ah!Oda ac~lamaçao d.e S. ~I. L" seu na.ta-

ACTA da eleição dos deputados de Sergipe.-Sess. licio, e ele'faça~ d~ Brazíl a .1mperlO. Vejo a
do 1o ~e Out, !lo 10 ofr., do mino do imperio. prop, do Ferreira de AraUJO n, 2.

AGENTES diplomatícos do ímperío TIas côrtes es- A~"'VERS;~RlO 51~ declaração da independeneia do
trangell'as. Vejo a prop. do dep. MontesumaBrazH. 'fBJ.a pl'Op. do dep, Costa Barros
n. 16. n.2.

ÀGENTESe pr~curadores de Iord Coehrane, Vej.- ANTONIO de Aralajo Gomes. Vejo o par. da com. da
presas íeítas por10rd Cochrane.- .. redaecão do Diario n. 7.

AGOSTlN!l0 C?r:reia dá Silva Goulão.'-Sess. de 7 de IM70N:O de _!letteneourt; sobre socie~ades de
Maío '. "eJ: opar. da CCtzn. de poderes n, 3. , Jl1Hleraçao.-:::>ess.de 17 de Julho. Vejo o par.

ÁGOSTIl\'HO ~?seçorreia de Almeida. Vejo o par. da i da com: de cOznmercio n, 3.
com.de l~glslação n. 3. .. . . ANTONIO Galm')ll;juj>iPlO"llzneida..=Sess. do l° de

AGlUDECBIENTOS a S. lI. J. pela convocação Agosto. Vejo o puro du com. de poderes n. 20-
Ass,embléa.- Sess. de 31 de Iuaio. Vejo - Entrou na assemhléa em4 de Agosto.
Deputação 4';- .. AN:ro",O Cerlos Ribeiro de Andrada JUachado; so-

AGRADECimENTOS á esquadra·brazileira. Vej. aprop. brelicen~apara continuar uma execuçâo-c-Sess,
do deputado Costa Barrosn. 1. de 4 de Nov.

AGRADECBIENTOS ao exercito pacíficadóida Bahia. ANTONIO Ferreira Franca. Vejo a prop, da com.
Vej.aprop. do dep, Rodrigues de Carvalho .de saude n. 1., e.o •par. da-com. de poderes
.n.. 3, -a do-dep, Xavier de Carvalho n. 2, e a n.19-Enh'on na assembléa em 23 de Julho.
do dep. Pereira da Cqnha.. . Ál'iTONIOFral1cisco. vejo o par, da .com. de guerra

ÁG"UEDA'Caetana. Vej.-Ignacio Rodrigues.-. • n. 4.
ALCAIDE .pequeno.rda camara destacidade. Vej.- ANTmno FrancíscodeSampaíov-c-Sessvde 14 de

Luciano José Gomes.- . . ..Agosto. Vejo opar, da com. de fazenda n, 24.
ALDÊA de São Luiz Beltrão, Vejo o par.' da com. de ANTONIO Ignácio Brandão. Vej.-Pantaleão Moreira

colonisacãon.võ: 1\1osso.-
Aw:fu4-da. Mis·são deSanto··AntoniodaSaude-Vej. ANTONIO Joaquim Nogueira daGama. Vejo o par. da

a sess .• de 29 de Out, no off. do mino do im- com. de fazenda n, 9.
perio. ANTO:HO Joaquim dos Reis Portugal. Vejo o par. da

ALEXANDRE Gilflllan e Companhia.-Vej. a sess, de com. de fazenda n. 14.
13 de Out, AJ'iT<JNIO. José Cardoso Ramalho. Vej.~ Bernardo

ALTERNATIVA nas contas dos testamentos. Vejo os JOsé da Silva Ramalho.- ...
par.dac?ill «, deIegislaçâo ns.l~, 18 e 20, eo .<L"'Tm,!,?Jos~daq?s.t<l.:"·-:-?ess~de3~de ]lialO. VeJo
P1.'(lj. deJeip.Jl.. ......• .: ...•. o par. da com. de leglslaçao J}.2iJ. -. . . .

AtillílNOS da academiamedico-t:lfurgicadaçôrte. ANTONIO José. Duarte de ArauJo. Gondim. Vé], o
~ijri.~~~r. da com. de saude n, 1, e oproj. de ~:s~m~i€~o:~ 21ed~~~~~~.n. 14.-Entl'on na

À:ttwliWENSES, praticantes, e correios dothesouro ANTOI'HO José da Fonseca, e outros presos da guar-
publico. Vejo o par; da com. de fazenda niçâo dacôrte. Vej.o par. da com. de guer

ra u. 1.
lL



A.N....T.O..'~.•.. I.4l.J.?Se.·.GuSm.ã.·.O.·.... '.· ·..Ve.. i . o par.... d.ácom.•.. d.. ·.. e.. ·.le-: ANTornuSatürn.ino.-Soss. de II de Sat. Vej.opar
glslaçao ,n. 3.2. . ", I da com. de petições n. 7.

ANTONIOJ(lseTel~elra de Carvalbp_ Vejo op(:~r.~a: ÁNTOCIIIO Tavares Correia.-Sess. de 22 de A osto
com..de pOde.l:SS. n .. 24 ..-.Oífieiou~se-Ihe em <0>0.. . Ve.1·.•....... O.n.ar..·.•..·.··•...·.· .<1.. a .c.um•.d..6 legisla -. 40 g .de Agoeto. _ . • . '. d •...•. :." '-. j .....ça~ n. 0:». .

ANTONIO Lopes Salgado. Vejo o par. da com. de co... ÁNl'O;Nl(.1 TelX~,l~a da ~ost~. VeJ.··o par. d~ com. de
Ionísaeâo u. 4. . . . . . .... po~res n. 26.~,,,-,,Entrou na assembléa em 24

ANTomoMachado de-Carvalho.......Sessv tíe 11 de Ju- de Set, .
nho no.~ off.do mino do imperío, Vejo os par. ANToNmVieirada Soledade.-Sess. deZ'! de Agosto.
da com. de fazenda ns. 4 e 5.. . '. . APmADos.-Sess. de 21 de Junho. Vejo a prop, do

AF<l"TomoManoel ·de·Souza.e-Oíâciou-se-lhe emê dep. Alencar D. 2. -
.d: Set.c?modep'.pel~Ceará•. _ . .. .APoNTA]\;j]gNTm:SP;·l~~bases deumaproclamaçãc da

ÁN'fO'NIO Martms da Costa. Sess. ~e 0 de Set, .. .' assemblêa. "0' eJ. a prop, do dep.1\íaia n 1
ÂNTONIoNavarro de Abreu.. Vejo o par. da com. '. 'i~ ._._. "'. ' .• _ •

dos cinco n, l.-Offi.ciou-se-lhe eni6 de Maíc. ÁPONTA1ID!~NJi.OS ~..a ~ plano de eolonisação no
Entrounaassembléa em 9. Brazil; por riyp:polito Jos~ Pereira da Costa-

.A.NTQruoPaulino Limpo de .Abreuc--Sess. de 23 de Ss;s.. de_2 deJunho. Vejo o par da com. de
Agosto. . . '.' eOlomsll.ça? n. 2. "

ÀJ.iTONIO pereir.a .~eboucas, SOb... r~ a elei.ção dOStA.RR~~~ ~e_can.nhanha. Vejo o par. d.. a com. de eon-
membros da Junta da Cachoeira, Vejo o par. I ::.iLltmçao n, 10.
da com. de eonstituícão n, 19.. .. AR..1IlAUL do Exü, Veio o projecto de lei n, 23

DIToicomoPJocura~.?r dá ca~~a d~ vi~adeN:;a:Â.lmàlA!'~as Fl?rmig~s.~:S~ss~de 30 de Ju1h~no 1&
reth. Ver Aluea da nnssao de Santo An~o ' oft (10 mm. do ]l!2i::.perlO. .
nio da Saude.- .A. -r-. .. '... -. rl .:i" ." "8' d'" 1" .

ANfOrHO Pereira Ribeiro.Vej. aprep.de deD~Ro_'R!t8~A~AçAo_~eUl~lmos.-ess.e8de Agostoo
cha Franco n. 1. ..."\eJ. as prop. ao dep, Rocha Franco ns, 2 e 3.

ANTONIO Ribeiro Campos. Vej.o par,~~a com. de i1.RRE~~TAÇ~~ d~d~usry.~ilqui~taesde Páo Brazil,
poderes n. 13.-Entrou na assembléa em 19 de 'eJ.~~enGa oerae Ih.'azH.~- .
Junho. AUSEN'fES {juizi@àe}. Yej.-Defuntose ausentes.-'

BALANÇOS do cofre da intendenc~a .geral da policia- i BATA~.l!Ã~de~.ê.Pa~;(.~odestwr;ado no sul. Ve]. a prop,
Sess, de 22 de Agosto. "8:;1. a prop, do dep., tiO uep, L:tJJrn'3U'O da Cunha n. 7.
M.ontesuma n. 8.. . . '." ." '. n"""'E."~"'~n';;::.iP'''W:;:.'I'''''Qs.f3'~oq. sobre a susnaus-ao do seu1 .; -\""jl~.,.~.,." _-=lI, - : - ~' J.).J;;;.....,..u: -At,;.,;j.u' -",.,!-'V"'I.:.,;-;,ji~_~'t'i, :n<..:1i.'U' I,~ ~, ""'" , ' - ....--.:1]:' ~

BALANC.O d.O t 1leSOllfO ITmb. L".... e... ,.o .....~"'.. .:;,i,,~.•..s,.., ue 1.8 de Set, . ..P'~..·..""-. """l""'o...iP.""".·.'t"'· "",;:>i. a. "'w.n "'. ;:I". .de..... Paula e
V

" , . do ô ~lC t '. -2 . """~ ~'"u~u ,"~, '-'.l'" .'J_",,-,. lU", "., •

. eJ.iaprop.' o uep. ,i,rlOneSmnaII..l '.> . •..... .wl~UGILl . '.' '.' . ....... .-
BANDOpal'apublicara .!nstal!açãodaassemMéa.-, BER;~;DOA;rêlinoFr'G.rreiraeSouza.-·.Sess. de22 de

S~SS. de 30 de Abrh. ?ff; ~? {S0v. no mesmo . Julho. '\Fet. o. par:. da com. de consti!uição n. 40
_dia. Resp.na sess. de2 de .~~:1O.. ,'.~~. , BER?UiUJO!Ose ~a S].l.va Ramallio~ '\FeJ. o par. da

BAnAo de Itanh~em. d~n?-o anotI"",,, dalPli~tlo,do ge-I C9m.iiie legI51açao fi. 56.
",~.e~.. al1\la..den'a~-') eJ.• a s:ss;de.,9~... .,unl~~;.~_,BERi:V.tR.Il...0... J.'058.·.' Vie;;.',.as....• '.Te.j. o p.ar. da com. de legisd

BA.i.ALEL~O do Imperador e balalhau n . .l~ n~, Ba[~~a.! lacão n. 26. e a sess. de 11 deJulho.
Vejo a sess. de 11 deOut. no 2(1 oIT. ao rum. do ~ . "'.~ _ "
imperio.. '. . . .,' ..' . _ .1 Bn;po ea~eda2-~no;~."nomeado preSIdente por accla~

BATALHÃO de linha do Ceará: .sobre a suae:umc~?ao ~ ....' maçao. Se::;is..l.~.
-§ess. de 17 de Set._no ofI. do mi.?, dague:rra'l BLOQm::m de Mon!eyidéo. Vej.a prop.do dep. An..
Vejo o par. da com. (1e guerra n.14. ...............•. 1.. drada M.achado n.9.

BATALHÃO demilicias da com~rc.a~do Ri? das Velhas: .BOL1ETlfN.5'Sobrea molestia de Sua ~iagestadeo Impe..
sobr~ o seu regresso da BalhR pedido pelo dep. < rado:r.-Sess. d08 911 12 14 15 16 17
GOilllde.,-Sess. do l° de Agosto.. . ..... I ~8' lQ2·1· <l"A .,.'),,:, i)A' Õ)~ '2"n '00 '01' lf' ~

B· ... '-. "d ·····l·c·""·~o RI·O GI'andc. .:Iio "l\To·rc,4e·· •."':obre· 1., ,J., ,pjlJ, ;;.lu, ....'±, f'AJ, 1:), o e iJ de<i!ulho,ATALHA0 e mIl l<AiJ lU -'. v lU ,l:'1 JI.~ '~'l!G !":i d ,Th U t
, - Se<;; de I'" de Cet TI"2{lo<'1l' 'dO'" ...... e L e·'l.bos o.a sua creacao.- wS. u >J ,." u.

min;..da guerra. Vejo °par. da com, de guerra .BRAZIL~;ROS. e. cidad~os brazilei~05: intelligencia
n. Iv. de:::l.es te:rm.os-Scss.de 23,24 e 25 de Set.

c

CABnon6(julgadode)-Vej.-ConUlrca dosértão da
Pernambuco.-

C,UIiIOEIRA, <Slroto Amaro e S..Francisco. Vejo a
prop. dodep. Rodrigues de Carvalho n. 3 0

CADim~g:pat'a se conhecer do seu estado' ereior'"
m(il$ipm'meio de umacommissão.-·.Sess. de
~.zde Set.

CADEIRAdopresideIlfe daassembléa:qual seja Oseu
lugar€stando presente o Imperador.-"Sl3Ss. de
30 de Abril e 11 de Junho.

CAMARA da cidade de S.Paúlo.-Sess.de13de Agos...
to,no3G oÍf.do mino do impedo. Vejo o par.
da comi de fazenda n. 18.

» da cidade de Porto-Alegre.-Sess. do 1ode Out..
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CAMAlIA da cidade do Rio dê Janeírc.e-Sess. de2 e 5

de Maio e lO de Nov.
» da villa de Aquiraz.:-:-Sess. de 31 de Julho,

no 3"ofí, do min, d?imperio. Vejo o par. da
com. de legíslação.n..36,

" da ACalaia.-Sess. deIãde Ago;~to no ofí, do
mino da fazenda. Yej~o par. da com. de fazen-
dan.30. .

., de Baepeady.c-Sessv deTde Agosto, no l° oIT.
dó mino do ímperío , e aS-'Sess. de.25 e 26
dito, e '7 de Out,

), de Barbacena.c-Sess, de 20; de Set., e 21 de
Out., no off, do mino da íustiea.

» da Cachoeíra.c-Bess. de 31 dê Julho, no 2° ofi'.
do mino do Império.

» de Caetéc--Sess; de 30 de Set,
II da Campanha da Príncesa.c-Sess.vdé 13 . de

Agosto, no 2° orr. do mino do ímperío: e as
Sess , de Ivde Set., 020 deOut.-·Vejo o par. da
com. de eonstituicão n, 10. "

» de S. Fmnciseo.c-Sess. de '7de Nov., na falia
do dep. Duarte Silva.

» de S, Jorge dos Ilheos. - Sess, de 12 de
Maio, no off, do mino do imperío. Vejo aparo da
com. do eolonisaeáo n, 1.

» de S. João d'EI-:Reí.-Sess. de 26 de Agosto,
no ofí', do mino do ímperio ; e 20 de Set,

» de S. João da Palma.-Sess. de 27 de Set,
)) de S. José, na província de llilinas.-Sess. de

30 de Set.
)) de S. José do Rio Grande do Node.-Sess. de

;) de Nov.
» de S. José do Rio das Mortes.-Sess. de \I de

Julho. Of]'. ao gov. em 26. Resp. nas sess. de
31 dito, e n de Out.

» de Nazareth de Itanicurú.e-Sess. de 29 de
Out. no off, do mino do imperío.

» da Nova Fnburgo.i--Sess. de 18 de Out.
)) do Penedo o Poxim. Vej. - Actas - destas

mesmas eamaras.
» de PitanguL-Sess. de 10 de Out.
» de Porto-Alegre do Rio Grande do Norte. Vejo

_ Batalhão de milicias do Rio Grande do
Norte.. . ~ . !

» do Príncipe, da comarca do Serro do l' rIO'-I:
Sess, de 30 de Out.

)} de Quoluz.-Sess. de 20 de Set,
» do Rio Pardo.c-Sess. de 24 e 25 de Que. ,
» do Sabará.e-Sess. de 10 de Out,
» de 'Iumandud.e-Sess. de 30 "de Set, .

CANDIDO José de Araujo Vianna, pedindo ser dis
pensado da commissão da redaeçâo do Diario
-Sess. de 27 de Set,

CAPELLÃO e cura da aldêa de S. LuizlleHrão.
Vejo o par. da com. de eolonisação n, ?

CAPITAL Nova do Brazil, -Sess. de 9 de Junho,
C~RNES-VEll.DESe farinha de maudicca-e-Ssess. de l°

, •de Set. -Vejo a prop.do dep: Carneiro n.l.
CARTA anonyma sobre o Diario do Governo n . .29de

1823.-Sess. de 12 de Agosto.
CARTAS do correio. vej.- Segredo das Cartas do

~n~.- . .
CA.lITAS insertas no Dial'io do Governo. VeJ.-. DZfJr-

rio do Governo. - .
CARTAS topographicas. e geo~~aphicas. do ImperlO,

Pfldidas ao Arch!vo Mlhtar.VeJ. a prop. do
dep. Barão ~e Santo A~afl~ n. 2...

CAl\l'A topogralllllca daprOVll!Cla de lWImas, offere
cída pelo dep. Camara.-Sess. de 9 de Julho.

CAUSAS delibérdade.-Sess. de 19 e 23 de Junho.

CERElilONIAL para o recebimento de S.. ~I. L.na as
semhléa.s-Sess•.de ao de Abril. Olf. ao t::ov. em
2 de lWbio.

CHAi\[Al\illNTOS á ordem. Vej. a nron, do dep, Alencar
n.2. "

CIVILlSAÇÃÓ e cathequisação de índios. -Sess. de 12
deMaio, e .2 de Junho. Vejo o par. da com. de
colonisacão 11. 3.'

CLE~!ENTE Afves d'OliveiraHendes e Almeida. Vejo
o par. da com. de constituicêo 11. 12.

CLEj\IENTE Ferreira Franca.c-Sess, de 10 de Nov.
COClliUNE (lord)• Como l2Jembro da com. de fóra de

guerra e marinha.c-Sess.de 12 deJunho. Vejo
a prop.jia com. de guerra n. 1. " .

" como commandante da esquadra brasileira-c
Sess.ide .2de Out. Vejo a pl'Op. do dep. Ri
beiro d'Andrada n. 3.

» como marquez do l!atanhão.-Sess.de 18 de
Out, vejo a prop, dep. Montesuma n. 18.

COLLEGIO eleitoral da de Sergipe.v-Sess. do
l° de Om. no off, do do Império.

COLONOS vindos de Franeíort, Vej.-Camara da villa
de S. Jorge dosIlhecs.v-«

COi\L'!'!ANDANTE das armas da Bahia: sobre a sua no
meacáo.s--Sess, de 18 de Out, vejo a prol'. do
dep.'Andrada JIr!achado n. 10.

COF",ANllANTE em do exercito pacificador.-
Sess. de 21 Jalho.

COMARCA de S. das Duas Barras.e-Sess. de 4,
de Julho. .

COlHRCA do Rio de S. Francisco: ereacão de uma
companhia eavallaria, Vej.-JoÍlquim All-
!oui;) de Mag-alhães.-

Cm,f,\RCA do Sertão de PernamDuco.-Sess. de 2 de
Agosto. Vejo o pro]. de lei n. 23.

CO!LT!;!!SSARIADOS. Vejo a prol'. do dep, 1I1ontesuma
n. 19.

COIDIlSSÕES. Vejo respectivos do regimento,
se deviáo indicar as matarias, em que se pre

eisassem inícnuacões do. governo para se
aluirar do estado do Imperio.-Sess. de 22 e
23 de Agosto. Vejo a prop. do dep. França
n. I.

se podiãe reduzir logo a projectos as propostas
crue lhes eráo remeilidas.-Sess de 5 de Set.

se "devião apresenta," em praso determinado os
seus pareceres sobre nego~ios. a ellas já af
íectos. Vej.a prop. do dep, Ribeíro de Campos
n. I..

Cosrarssõss NOllllADAS:

)) dos eincc.e-Sess. I'.
» de colonisacãc.--Bess. de 12 de lWlaio, de 12

e 28 de Jnlllo.
)) de eommercío.c-Sess. de 12 de Maio. Vejo a

prop, da mesma com., e a sess. de 7de Nov.
» de eonstituição.-Sess. de 5 de l);!a:o..VeJ .. a

sess. de 7, a prop. do dep. .I.elxelra de
Gouvêa e as sess. de 29 de Agosto, 3 de Set.,
14 de o'ut. e 4 de Nov. "

)) de ecelesiastica.-Sess. de 4 de Junho.
)) Especial para a lei marcial.-Sess. de 30 de

Junho.
)) Especial para a formação da tabeila das leis.

Sess.de 30 de Julho. Vejo a prop. do dep.
Araujo Lima n. 2.

)) Especial para conh:t!.er da rep!':&entaçflo d.o:
ofliciaes da guarmçao da COI te.-Sess. de
11 de Nov.



COlillllISSÃO ,de , ~statilltiea ,e di:plomacia.-Sess. de' CoNIilEÚENCAH, salarios e dlrel~os parochíaes do bis-
12 de MUlO, a3 de Set..' , pado de Manalmà.-VeJ. a prop, do dep, Re-

)) de fllizenda.-Se1is. de 10 de e3 de zsnde Costa n. 3.
Sllt. COl'lSI)I\AÇtO de S. Paül,)....Sess. de 13 de Se(t."Vej. o-

» de' guerra e marínba.c-Sess. dé12 de Jaiti. par. da com. de lel5.is!:sc,fi.on.(:1f.?.; e ()Sooff. do
e 4 de Junho, 11 de Ju~Pp'120 e ~~ .dl:t'Sét. mino da guerra na'sessão de15de.$et.(

» de fóra'-í3éss.,deUe Junho. V'ej!. asppop. CQl\l"~I\~~?,de.,p.r?CU!'I';,loresferaes' !:ias províneíes•.
da com. de' guerra ns.l e~, alIo dep:No- Vejo o proj. de '01 n. 7.
guelra da Gama (n.. 3,a. sess. de 24 de.ltilho. COl"SllfIlEF~?s:~o.sgoye~n?s.411s11r.ovincí.as :'sojJl'e os-
e os otâcios aosmembros da mesma com. reij'l!IISl-'OSnecessa.rws nara o ser -·Sess.de 8
na de 26. e IVde' Julho, •

}) (e instrueção puijlitlil;....9~ss. 4~lO .del\f~jo. CONs~ANTIN{).Dill,S l'lcre1ra. VeI. () P"I'. da Com. de'
» de legislação.-S-es.>'. de 9 de 1\1<110, e25 de 'commercio n.'1.

Junho, ." .. ..... '" .' ..CO"S'l:ITUIÇio, Vej '-JP>rojeêto ;;l.eCi>pstituiCão;-
., de minas e bQsques.-Se~s.;;l.l:!~9de4-l5'ílsto. Cor'iTRAG'I'O das sisas de Campos,Yej.-1U~noel dos.
» ::0~~ti3~edep.St3p<?~e<Z~;:ri~~~jàio, e a I ... ~~:~t~o~ereira e Joaquim José Gomesâa'Silva,

') de poderes.s-Sess; de6deitaio. . . ~COl\!"JiljlA;Tíld?Ver, no termo d.aviUa de.S,~ntoAn-
» de ..política iIlJerná.-5.ess. de 23 de ~Iaio. tOi?io dcSá.-Vej. o par. daeóm, de legislação.

Vejo a prop, ao dep, DIas D. 1. n.40.
») da redaccão do Diario.- Sess, de 7 de CON.TRPUJlÇÕES Iitterarias de todas as províncias .

•Maio. " Vej .l1a sess, de 4, o .. requerimento do-
» da redacção das Ieis-e-Sess, de 26 de Agosto e. dep, Gomíde.

7 de Nov, . ." CONTIUEIDCQES de pas(sag~nsnQs rios Grande e das
» da redaecão do regimentó-e-Sess. de 18 de Mortês; Vejo -Camarada víllà de S'. José do-

Abril. . Rio das Mortes.-'-
» de saúde publica-s-Sess, de 17 e 20 de Maio. CORPO de estrangeiros. Vej. a. prop, do dep, Car-

e 24 de Julho. neiro da Cunha n. 3.
» de fõra-e-Sess. de 17 del\íaio. Vejo a prop. da CORÔA Imperial: SP ê insígnia ou cebertura-i-Sass.

com. desaude n, 1, e a sess. de 2·40 de Julho. de 30 de e 12 de Junho.
» dos tres-s-Sess. l.a COEREIOdo Janeiro, n.24. Vejo -lVlartim

CpMPANlIIA de cavallaria miliciana no Rio .de S" Francisco Ribeiro d'Andrada.-
Francisco. Vej.-Joaquim Antonio de lliIalja- CÓRTE de Pao-Braail. .Ve], -Páo-Brazil.-
lhães. ,CF.EDOll.ES de Teixeira Mello. Vej.-João Gon-

COl\lPANllIAS de míneracão. Vej.-Antonio de AYilal Duarte
Bettencourt, • •CRrnES POLlTlCOS: como devem ser considerados'

CO~1PANmA de sertanejos n?- -Sess. dé 15
1

para a J:Jlllli~ão;:-?ess. de 21~e~!aio.
de Set. no lo oíí, do mm. .. 1I CORVETA Lioertú, Velo a prop. no uep. Andrada

CONDE do Rio llilaior-Vej. a sess. 22 de Set. no 'i Machado n,
oü, d<:.m~n. do}mp.erio.. " • . CUilmNo José B,arata d'Almeida .. Ve]. o Par. da

C01\]'!ImAçAO (la legIslaçao.-.Ve~. o pr(~. ne lel n. 1 i com. de. pecares n, 21. Ofâciou-se-lhe em 30
e o par. da com. de legislação n. 1,;. i de AgOStO.

David Pamplona Côrte-Ileal-e-Sess. de 6 de • I VECLAIU(',i;o de sobre nomeação de deputados,
Vej , o par. da com. de legislação n . 60. I pãl'a ministros d'estado-i-Sess.de 19de Julho,

DECLARAÇÕES de voto . se podem fazer-se tanto dai' » sobre a nomeação de um deputado para JIl-
opinião vencida como da veneedora-e-Sess.de tendente da policia - Sess, 'de 21 de Julho.
19 de. Julho. Vejo a de 18 de Agosto, na' » sobro o par. 6a com. de constituição relativo
discussão do artigo 138 doregimento da as-I ao procedimento da tropa de Porto Alegre-
sernbléa. ! Scssvde 28 de Julho.

» sobre a faculdade de votar negada ao presí-] » sobre a proposta para a remessa do Diario da
dente da essembléa-s-sess. de 30 de Maio. I Gove,'no, u. 27, á com. de constituição-

) sobre oproj. de lei das sociedades secretas Sess, de 5 de Agosto.
- Sess, de 2, 4, '7 e 9 de Junho. }l sobre o proj. de lei que inhibioos deputados

» sobre o par. da com. de legislação relativo á de exercerem outros empregos -Sess. de 16
resposta do dep , Costa Barros- Sess, de 10 de Agosto.
de Junho. ! » sobre a remessa do decreto da promulgação'

» sobre a recepção da felicitação do governa- I das leis a S. M., ainda não estando outro
dor militar da ilha Grande e Paraty - Sess. prompto - Sess. de 26 de Agosto.
de 21 de Junho. » sobre o par. relativo ao destino dos prisio-

») sobre governos provinciaes - Sess. de 25 de neiros portuguezes-Sess. de l° de Set. _
Junho, 4, 5, 7, 8, 11, 15 e 18 de Julho. x sobre a' remisso do projecto de constituição

) sebre o proj. de lei para naturalisação de a S. 111. -Sess. de 10e 11 de SeL
pertugnezes - Sess. de 26. de Junho. )J sobre a discussão do dito proj.-Sess. de 15

)) sobre o proj. de lei marcial-Sess. de 16 de deSet.
Julho. I' sobre o par. relativo !lO .numeropl'eciso de
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",,"L"'" de Pemambuco.s--Sess. de
Vejo o par. da com. de poderes

âeputadcs-presentaspara vencimento das ma- dia: resp. na sess, deB, Vejo na de 11 a falla
terias_Sess. de.:l.6 de S8t. do orador, e a resposta de S. ]\cf.

DIlCL"'RÂI~~ca~ea:~~.~~bJ~ p~oj;~~~a~e:;}gs~i~~~; 8·-~~~aCi~~ra~~~~~ -.~~.~~.~ ~:e~~~~~~j~~i;~ej.e~
-~ess. ~ll~de Sflt. .' dep~Costa Barrosn. e na sess. de 9 dito,

" sobre ata.beUadasleis-Sess. de. 25 de Set, a talla do orador, eaxê'sspostadeS.lVI.
I) SÇ\llreo,mod~}.de slll1l'ecebidaafelíçitacão da 9"-para.felicilitllraS;:IIL pelo seunuscímento e ae-

junta dafazeudada,pI'O'llllCia.de S.Pei:!ro - clamação, e pela elevação do Brazll a Imperío.
Sess, dolo de/Ol~t. .• .. ~ -Ses.s. de 7 e 8 .de Oui, V€~. a prop, do dep.

I) sobre pa:rt,.,50 do proj .. ce constltmça\l- Ferreira de AraUJO n.2: e na sess, de 13 deOut,
Sess ,ae3.deOut. .. a falia do.órador, .13 a resp. de S. 1\1.

llsúbrr(} art. 6° do mesmo IlroJecta,... Sess, de , 10a-para levar aS, llijL csdeereiosda assembléajé
4 déOut, . sanccíonados.-Sessule15 de Out. OIT. ao gov.

}) sobre o art. 13 do mesmo projecto-e-Sess. de no mesmo dia: Resp, na ses. de 18. Vejo na
27 de Out.. ... lIe20 a falia do orado{ €i a resposta de S. M.

» sobre osarts•.l4e 15 do mesmo projeclo- D- i··" . __o .".
Sess, de '1 de Nov. "PUTADOs DA A"EMBLE".

» sobre a nomeaeâo do dep, Brant Pontes ausentes-s- Iú de ~Iaio. Offtcíoa-se-lhes em 16.
para agente do B'razil em Londres-s-Sess. de '1 i "empregados na relação de Pernambuco.c-Sess.
de Nov. I de 3 de Junho. Oã, ao gov, no mesmo dia.

DECRETOS da assembléa. sobre a sua numeração e. » se deviâo exercer outro emprego durante a de-
data- Sess, de 14 de Out. ' putaçáo. Vejo o pro], Iern. 18.

» apresentados a S. M.-Sess. de 20 de Outu- ) se devião depêr em um sacunario os que tinhão
bro , Vejo -Deputação 10'-; e na sess. de 23 sido nelle referidos por testemunhas.c-Bess,
dito, a off, do min.d(J'Ímp. rernettendo os de- de 16 de Maio.
eretos já assignados porS. jj.j. » sobre a nomeação de deus para ministros de es-

i) das -Côrtes de Portugal pedidos á ehaneel- tado e um para intenúente gemi da polícia.-
Iariàmõr-e-Sess. de '"I de Julho. Off.aogov.no Sess.fle LS de Vej.os parv da com. de
mesmo diai'Resp, na sess, de 30. Ve], a prop. Coustitiudio n.3.
do dep, Lopes Gama n , L ) se dev'ião', deestado.participar,

DEFUNTOS e eusentes.s--Sess. de 4, deJulho , Veio a como os os motivos de não comparece-
o prop, do dep , Rezende Cosia n. 2. • rem na de 3 de SeL, e 24 de

DllJ!!ISS],O do presidente e secretario do governo de Out.
Pernambuco.c-Sess.de 11 de Out. no l° .off. do lJEP,rrAllos da lhhi.;l: a sua presença era ne-
mino do Imperío. Vejo o par. da com. de coa- parase schre o pi·oj. dos go-
stituícão n. 20. Ternos prevmeiaes.e-Sess. de 213 de lllaio.

DEPosITARia geral. Vej dos San-j sobre a 100la cidade. Vejo o Par.
lps.- ! da com. de •n. 5; - sobre o cha-

DEPUTAÇÕES. VeJ. os artigos respectivos do regí-] :naI'~e~to do: Vej. a prop, do dep.
menta. I l\'ll:on,e~uma H.

_ i DEPUTADOS AlolJ.le'lidéo. Vej.- Eleição
DIlPUTACOES NmIEADAS: ! i~l!;;:f~~~~~~~e:llrflViDeia Cisplatina.-
I" _. para annunciar a S. 1\1:. a da 1Is-1 » • Vej.-Eleição dosdeputados

sembléa.-S<:ss. de 30 de Abdl. ao_go.Y. I de
DO mesmo dia: resp. na sess. 2 de 111a1O.! » eleitos
Ve], nesta ultima sess. a falia do orador e a I. 17 de
resposta de S. 111. \ .n , 13.

2;......para r~ceber a S. 1\I. á po~ta do salao da as-I DEsEllT~aEs. a 1'1'op., do dep, Carneiro da Cunha
sembléa.e-Sess, de 2; de MaIO. j n.6. _

3.-para dirigir o voto de, graças a S" Vejo a iDESTAC!dlJ!!NTOS da ll.l'oYJncía de S. Pau10· Vejo a
Pl'Op. do Dep. A~d~!l.áa I!Iachado n, 1; e na I' ....pjrjlp.~o dep~I!~í10 Papla e ilI?ll~ p. Pr.s » •

sess. de 9de 1\'la1O a falia do orador e a res- DURIO da il.SsepllHea: sobre a S~HI redacçao. y'eJ.
posta de S.1\I. . as prop. ca com. (ia redaeeao ns. 1, 2.e 6, o

4.......para agradecera 8. M. a c~nvocação da assem-lI par. ~a ,~"es.ma com,. n, 8; a ~rop ..do dep.
.bléa.-8ess. do 31 de 1Ill:a1O. Olf. ao gov. na AraUJO VIanna n. ~; a do dep. Heuriques de
mesmo dia: Resp. na sess. ~e3 de Junho. Oln- R;ezende n. 2; e a d~~cussao do capo 13 doRe-
dou-se novamente nesta ultllJ.1a data: resp. vo- gImento da Assemb,ea.. .
cal do min.do Im1'erio na sess. de 7, e a. offi<;ial i ., sobr~ .0 seu. porte no CorrelO.- Sess. de 24
na de 9. Vej.nesta de 9 a falia do orador, e ai .d..e InalO.. OIL ao gov,.: em. 9 de J'unho.
resposta de 8.111. '. ' 'do .Gov~.rno ns. 10 I e 114.-~ess. de 24 de

5'=1'ara receber o ministro da guerra na assembléa. !\laIa. OI!. ao gov. uo mesmo dia, .
=8ess.dé 30 de Junho... ) n. 124.-8ess. de 9 de J'unho. vejo a prop. do

6"-para significar a S. M. o pezar da- assembléa dTep._RCi~I'!gues de Carvalho n. 1. ..
pelO!llfausto accidente que puzer!,! em perig.o » N. 21. VeJ.('- prop. do deputado CarneHo da
a sua vida.- Sess. de 5 de Julho; Vejo Cunha n. 8. . _ °
o !;lrúpdo d"p. Andrada .lliIachado n. 3; e na » sobre a sua rensao',-Sess. de I d

2eAgosto.~ek lÍe8 de julho a faHa do orador, e a res- Vejo a p1'op. do dep. Montesuma!l" d", t de S M - » sobre as materias de que exclUSIvamente . e-
'7......E~:a~elicit~riS.lVI. pelo seuJI"esUllleleclmento. veria tratar. Vejo a prop. do dep. Verguem)

:'-Séss. de 7 de Agoslo. OIT. ao gov. no mesmo n. 2.



6JNDI€R
DIGUO DU!li."tl'l!SHv,.. Vejo I) par. da com. aosH:lincl). Yj]j~ o de.cte!!l•..(];M a or-

n. 1. no dJa.1.1 de··WQv.
llíl'lllO Jorgedll'Brito. Vej.,. a pl.lOp. dacom. de gtlel.l. DrvxsÃo fio tllrritorii0110Ilnl'lerio.-Sess'. de. 00'8'23

ran, 1.. de Setembro.
IlIOGoide TóledoLaraéOrdonhes: VeJ. o par; da DO}i[IC!Aj';JQ Pinto Druml'Ynd. V'eJ.o'par; da, com. de

com, de poderes. n. 7. legiSla~~?n. H;: . ." '
Dl:mlCTOlldos i:udios do sertão de S.1.uiz DOllnNGqs.&jv:esBI·ll!lC:l'iflIlluí;tBarretO'. Yej., O' par.

. Beltrio.,rej. o par!. 00. com. de c'il'ionisacão. da eom. de legl~:açã:l' n. 6; ",as sess. de 2, e
D.5,.. , .•..••. ' . • .. 19 de Junho, e, \J de Junho.

DIIlEliTOl.\' dosmdins dos.ert~ode Valença. VeJ.o DOllitNGOS Lopes da Süva Araujo. - 8ess. de 12
• par. daeom.deeolom.saç.ao n, 4. _ ." .. " . . de Julho. Vejo o par. da mesa n, 2.

Dnnwros de;p!l$sagensnos, U~os Grande.e ~as- Mo!'". DOMINGOS 'lall1oel Pereira de Barros. Ve]. o par. da
tes.VeJ......Camera da villa de S. Jose do U1O. , n 2
das l\'l(lrtes..,.,. ..'1 CO,]I1. ....

Dm,~osdaBahia, Vejo o p:roj.deIi3íN" 21. . DURAÇ~ODA~ SESsõ:s::;;:;Sess. <!-e!l:\ deJ!!-nho, na
Dmxos de Minas. Vejo as prop. do dep. Rochal dlSCllSS'to,d:lal".i>/ dOI1~gm\ento. Vejo a prop,

Franco ns. 2 e 3. I do dep, Ydonte:il1ma n , "k.

J<:LEIÇÃO dos deputados d.!' Bahia. Vej. (I par. da í ESCOLA medicoc.irurgica da cidade da Bahia ......sess.
com, de poderes 11. 18.. .! ..de 20 e 23 ue See,

ELJlICÃO dos deputados da províneia Cisplatina.-! EsCRIPTUI\A1UO da redaecào do Díario. Vejo a prop.
13ess »: ~e 9 ~e Agosto no ~.o. O!!. do mino do I d", com. da,dita recl.Ãcção!l. 3.
Impel'lo·leJ. a. se.sB_..de 'i>,.,de ~eL; e o par. iEsCRIVÃJES, tahelliáes, e ofâciaes de Justiça do Re-
d.:' com. uecoüstltUxça~ n . .1 i. • o cife, Yej :liguel Pires C01'1'i!()I" Gomes.

Er.EIÇAO dos deputados de ~el"gIpe.- Sess, ue 9 deIEsPIIEl.\A !)olH~cos. Vejo a prop. do
Junho no 3°. ofi'. ~o mm: do Imperío, Off', ~o " dep, n, a. .
gov . no mesmo dia, Vejo o par. da com. ue E 'F' d d Costa
ConstituicãO n , 5; e nas sess, de 16 de Julho SQUADRA ,eJ. a prop, ° ep,

, •. di I ' Barros r 'e l° de Out , outros offíeios do mm, o mpe- .ud '-V~ .,' _.

rio. ! _ITTERARIOS. - Sess. de 5 de
. d l\~ i:' S 1 "i Julho.Dff. <1.0 acv. em 7: Resp. na sess. de3I.ELElCÃO irregular e l<l.ttO'~Trosso.- ess. a , e del v

6 de M.aio. OIT. <1.0 gov. em 7. II da Corte.-Sess. de 31 de Julho, 7, 14 e 30
ELJEICÃO dos secretarios nara roembros das eomrnis- de Agosto.

• ,- I I) de Pernambueoo--Sess. de 23 de Set,
sões.-Sess. de 4 de Jun 10. » de Santa Cathazina.s--Bess. de 27 de Set-

ELEITORES do districto de Itapicuru do Cima. Ve]. » do Espírito Santo.-Sess. de 7de Ou.t.
-, Antonio Pereira Rebouças. I) do Hio Gr<l.ndE1, do Norle.-Sess. de 24 de Out.

ELEITORES de Porto-Calvo sobre <I. eleição dosdepu- »<de S. Paulo,-Sess ..de 24 de Out,
tados das Alagoas.-Sess. de 18 ele Abril. » de S. ' do Río-Grande.c-Seas, de 4de Nov.

EMENDAS: ESTADO do Thezourc Nacional.-Ses~. de:1 de Out,
se o autordellas entra no numero dosvotos pre~1 DO oll':..do nli~. cl~Fazenda. VeJ. na sess. de 6

. oiad s Sess de 97 de relatorío do mesmo ministro.C1SOS p<l.ra serem ap ~ <1.. - 000' '" . ~ - .,. • ", - d . t
, h ~ .t.STJEVAO Ribeirode Rezende : nomeaçao e mten-

se .~~:ulqgar depois da 3ad isc.ussão de .quelquer i d;ll~te. geral da ~olici<l..-Sess .. do !8de,.!u1b.o,
projecto.- ~ess~,de r- e 3 de SeL.Vel' a P~OP. '. 'Vel, o par. tIa L~~. de ~onstltlllçao n: o.
do dep. Ara!lJo."Y.J.i'rnna n. 1, e <I. ao lIep. Car- ESTllADA do C<l.I'ffiO. VOJ. _ '-'<l.mara dR Cxd<l.dll3 de
ne'iro 'no 2. S. Paulo. '

EltUGDIO.de So'uza Lobo Brandão. Vej. o par. da IESTR!DA do Rio de Janeiro p<l.raBarbacena. Vej..-
com. de commereio n. 5. José Goncai'0'es Côrtes.

Elll:I'iIIEGAlJosda Bahia. Vej. o pl'oj. de lei n •• 19. ESTJl.ANSJIlmos·. Vej.-Corpo de Estrangeiros.-
ErdPRJEGADOS no serv~ç? d<l. Assemblé<l.. Vej. as prop. ESTUDOS o d<l.s Academi<l.s llIedico-Cirurgicas. Vaj. o

d<l. com. de Pohcla ns. ~ e 2. proj. de lei n. 27.
E~IPllESTlThlO <l.berto na Ba)1w. - Sess. de l° .de. 'ESTUllOS menores. Vej. o p<l.r. d<l. com.,de ills,tl'UC-

Agosto, no Off. do mm. d<l. Fazenda. YeJ. o cão n. l.
p<l.recer da Com. de Fazenda n: 12. EusT:QUIO Adolpho dBI'tIello e M<I.!tos. Vej...a pl'Op.

ENtRADA do Imperador n<l. Assemble<l..-Sess. de 3 da com. dRred<l.ccão do Dial'io n. 6.
de l\ilaio. • d FXTRACÇÃO Dü~m<l.ntin·<I.: sobre reformas p<l.l'<I. .(lll1e~

E1'l'I'lIADA, do Povo n<l. Assemblea. - 88SS. e 10 ~ lhorar. Vej.-llfanoet illo'nteiro do Pinho.
(113 l",IJV. • • ~~'I't

!')f:lllO!lO (11'(·' "'''''h(''ll<l. W)'JI'lt.l'co ..natural, com <l.plllica~ EXTlUCTO ;las matrIculas da AcadellU<l l,h I i)U', ,,",."
,- ;w"'íJ;~~H:...!:.Sess. de 12 de Agosto. • Sess. de 2'7 de Out.
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FAlIRlo,\.' de Estamparia e pap,~l ~ Vej',-lI.(d)todlJf~ FEtlC~J,C.~Q.dq c\l~malldall~\l(\\HMill}eij~Q' deí.\lê
cnado Coelfro.· . i'all(a~i",díi.li»liciil~ ll()Sqbar.á.-=SQ~~.de. 20 de

EABRle.!,. de. ferro ..de S~ J-oão lie,Ip'aí;l9.l:l).~''''''Ses~, .. ~ec Setembro.
H de Junho, Gil, em l~aos.~nistrqsdQ Im- ',d(lci:;ol1\rn\lI\dante,dp.l?liegimellloqQ .c/l,:v:q\lar~'I-
l'eriO'ed~ Fazenda: resp,~olO'll~'ses§:cde30 aI! ~meias,q;J,cq~ar,ea;do, lliodaQ V;elh;as.-
de Junho e do2" nai:le3·d~~~l.!i().,Yel.,~,de5 Sess, de 10 de Qi-ltll,1#r().
de Julho; e na de '7 de 1i.~pstQ oq·pfi,il,Q ljlil}i » dq .clj\Te/?'tdordilC()n!l/.rca dj) Sabarã.,.,."Sess.•
do Impel'io;o par. da com. de F'azelld~.llr17; 'de 31 de M;aiQ.. . '
a .Il~op. d? dep, Ribeiro d.e,:A.lllfr1j.lia.n,2~e.. o »dllr. Ffiinci~'\\o l\iJ;all\w1 JIr.Iartins, l,l.1j.IlJOs.~Sl!ss.
prol· tj'e lei n,28'(l,1!~Q,~ Agp~~j). '

llcl>prcA de.sellinsmsos em:a'll:bal)~!la.,V;ej"7"(Josê II do govemador das armas ,<!i1'il,Alngf}\l-s;•.".,Sess.
Simpliciu'no de Souso: Barreto. del41rde Outubro, Vejo ase~sã,(1.ô,e;;;14 qeAg()s~o;

F:A.tLA de S. M. 1. na ÍI4slallação da..\Í.íis;llmpllÍll.~ » do go,v.erna\!or dasarmas deGqy;"z.~Ses,s.do
Sess, de 3 de Maio.' '11 de Agosto.

:lfALLAS de oradores de.deputações. YeJ<:"""Depul.;t~ ». do gOY<ll1l!lIlllr das.<if.mllsqfj ~illes;..,.Sel?s. de
ções. .. llde Julho,

FFDERAÇ,io do Estado CrsplaJino;-Sess. de lti, 18. ~,do governadordasarrnas.do S.Pa~lll•..,-Sess. de
3 31 de Julho..

e OdeS!lt. Velo a-prop, dcdep, Alenearn. }} do govemador militar da Ilha Grande. e.Paraty.
4, e a do dep, l\ilariallllo de Albuquerque. ..,-Se.ss, de ~(]; de.Junho,

F'l;If9,. Yllj.:-o ,f,Qão daSillla Feijó,. . » do governo das AI~g:pas.-Se;;s. ~e 7. de Julho.
].?!ji;ICIAi'ioJoa!I\Üm de, Lacerda. 'lej, oparv.dacom, » do governo da Balna.-Ses,l? d\l21 de.Julho.

de petições 11, 6. }' do lWiTerno de Santa Catharina......Sess, do 9 de
FELICiTAÇÕES AO CONGRES~!l: Julho. .

,,, do governo Mtl1as,-Sess. lie3;O:Qel\IalO.
se devião, ou não, ser lidas por inteiro na Assem- "do governe ôa.Parahyba.c-Sess. de 9 de Setem-

bléa, Vejo a prop , do dep, lu8tujo Lima n, 1. oro.
sobre a sua pu:bHcacão no Diario do go·vemo. ) do governo de S. Panlo.e-Sess. de 2 de Julho.

Vejo a proJB do dep, Vergueíro n. 3. l> do governo de S. Pedro.c-Sess. de 30 de Se-
FELICITAÇÃO do ispo, Cabido e Clero de l\iíarianna.-" tembro.

Sess. de lO de Julho. » do governo deJPel'llambllco.-Sess. de 14 de
FELlCITACÃO da camara da cidade das Alagilas.-Sess, Junho e 7 de Julho.

de 1::l de Out. I ,) do governo do Rio-Grande do NCl'!e.-Soos. de
" d.a Fortaleaa.i--Sess. de 29 de Agosto. I 2.6 de Agosto,
» do Ouro Preto o--Sess. de 10 de Julho. »deJoaquim Gonçalves Ledo.-Sess. de 31 de
» de S. Paulov--Bess, de 13 de Agosto. Julho. . .
lJ de POr!r.-Alegre.-S.es:>. d(lT2'~ de Julho. » do Intendente e oíüciaes da casa da fundição
» do Recife..-Sess. de '1 do Joll!()• do Sabarã.-8ess. de aO.de Outubro. .
» do Rio de Jaueírov--Sess. lI!" 5 d!J lI!aio. l> do Juiz de Fora de Campos.-Sess. de 10 de
» da villa de Baependy.i--Sess. de 2~ de Agosto. Novembro.
)} de Berbncena.c--Sess. de 30 de ]\1,1.10. I» dajml!aadlllinistrativa dos diamantes.t--Sess,
» de Caet&.-Sess. de 21 dí) Julho. . de 6 de Agosto.
» da Campanha da Prineezav--Sess. de 26 l1e. "da iunta da fazenda da províneía de S. Pedro.

Agosto. I -Sess.. de 30 de Setembro. .
» de Campos ..-.Sess.. deIê ~eOuL. " I FEL1SllEllTOClJ.!.d':,ira Brant Pontes. Vejo os pareceres
» de Cantágalío.e-Sess. de 22 de Agosto. da eomnnssao de poderes ns. 20 o 28.0fI.
» de Garanhuns.e-Sess. de 29 de Agosto. em 30, de Agosto, o 6 de- Setembro. -Entrou na
» de S.Jó5.o<l'EI-Rei.-Sess. de 11 e23 de Agosto. assembléa em n de Outubro. Vej: também
» de I!ll.-Sess. de 12 de Julho. na sessão de 4 de Novembro 03" offlcio do,mi-
l> de Lorena.c-Sess. de 9 de Julho. • nistro do ímperío , () o parecer da commíssão
}} de Pltanguí.s--Sess. de 10 de Setemoro. de constituição n. 2~, .
) do Principe.-Sess. de 30 de Outu~ro. FELiSBERTo Gomes CaldeIra. VeJ. a prol'. do dep.
» do Rio-Grande doSul...,-Sess: de 2iJ de Agosto. ,<\'mlfada lIIachado n. lO.
}J do Rio-Pardo.-Sess. de 27 de ,Agosto. F"Ll<BERTO.I"UIlcio Januario,.Cordeil'o.-Sess. de 9
l>. do:Sabal'li..,...Sess. dc31 de MaIO. ~ ~ 31 de Julho, e 4 de Agosto.
l> de Soroca~a.;-Sess. de 22 de Ago~t~. F'Lll\: Benvenuti.-Sess. de 25 de úutl~bro.
}} 1e TaIJ.l,:n{!na6·"'-dSes~I·I· ded llSdaebaAra"O'!OSess de F~RIADOS. na assembléa ...,-Sess. de 12 de l\!Iaio e 12» ..o ca.llltaocllll' a VLa o . .... d J ho

23 de Agosto. ... A' ,. F e d~nCo~selheiro IIIanool Iiloreira de Fjguei~
» do commall.dante da arhlnana das .agdas.- ILHA~do Vei. os par. da com. de fazenda, ns. 16

Se.s. de 14 de Outubro. . •. I: 3'; . ,
" do command,ante do exerCIto paclllcador.- FÊLI:PllAntonio ao Amar"l.-Sess. de 22de Agos-

Sess. de 2-1 ae lulho. ,,- d t V· o par da com de legislacão, n. 43.
}} d.o commandant? e officiAae1s ~o ba~a.l"aode ~IFiSiC~:f,16~Jinterin~ do imp~rio.-Sess: do 2 do 80-

!la\iél!iores'da la lmha, das agoas.- oss.. tedIbro nu 2" off. do mino daj\Istiça.
d.e Outnbrlh '



FlWRIANO Vieira da Cosia Delgado. Ve], o par. da
com. dos cinco, n, L

FOLHA dos ordenados dos taehygraphos , Vej. a
prop , da com. da redacção do Diario, n, 4.

FORNllClll11lNTO do.exercito. yej. -.Commissariados,
FRANCISCO Agostmho Gomes. yeJo ?p,n';g1i com.

de poderes, n, 21. Officiou~se4he em 00 de
Agosto.

FRANCISCO de Arruda Cama'ra.Offiçii)u~se4heem
6'de Setembro e 23 de Outubro. Vej. o par.
da com. de podere~, n,.31.

FRANCISCO de A..s~is .ílos Santos.ve~, o par. da
com. da re[lacç~o do. Diario: n ....0.

FRANCISCO Cemeíro de Campos. V-ej .?i.p1l"r~da
com.4eIlo4eres, n , 18 •. Entrou na assembléa
em 224i)Jfulli().

FMNClsco.da~CllllgasSantos.-Sess;· de2'ildeMaio.
FIl.ANCIScoCOl:deil'o da Silva Torres. Vejo aprop,
. dliçom.de .guerra, n~ 1.

FRANCISCO Duarte Nunes;.....Sess. de 13 dé Agosto no
off. do mino da fazenda. Ve]. espar, da com
de Iazenáa, ns. 13 e 19.

FRANCISCO Eliseu Ribeiro. Vej, o par. da com. de
eolonisação, 11. 4.

FRANCISCO Gê Acalaba li'lonteslIma; Vej. o par. da
eomv de poderes, n , 18. Entrou na assembléa
em 21 de Julho.

FIUNCISCO José Corrêa, Veio o par. da com. dos
cinco, n. 1. .

FRANCISCO José Damasceno. Vejo a prop. da com.
da redacçào do Diario, n, 5.

FR.\NCISCO José de Souza Soares e Andréa. Vejo a

. com. de guerra, n. 1; e na sess, de
Julllo.a sua resposta aooíücío do secre

tario da assemhléa,
FIIANCISCO ManoelllilarHns Ramos.-e-Sess. de 29 de

AgostoVej. al'l·l).p.do dep. Lopes Gama.11 2;
Fl1.ANCIScoManoel.:iéPlnd~. Vej; aprop, da.com,

de saU!I~Inlb!dca,I1 •. )1.)

FIl.AN.cIBeollilaria Gurdilho Vellúso de Barbuda. Ve],
li Jilri)Il.·dacom. de.guerra,.ll: l;e na sess. de
24'deJulho:L1l, ~l!à resposta ao oíãcío rlo secre
tario.da .asscmbléa.,

FRANo!sooJlt;iides. lej. o par. da comvdeeolo
-msaçao1f_n~ L!~

FRANCISCO )1Ulli" Tavaves : pedindo a sua demissão
de denutado da assembléa.-·Sess. do 4 de No
velllbl'b.Vel.opar. da com. de constituição,
n.23.

FlIANCISCO deOlrveira Camaeho .-'Ses"lÍe '7 de No
vembro.•

FnsxcrscePereira Santa.ápolonia.c-Sess. de. 10
de Junho e 21 de Julho. Vejo o parvda com.
de poderes, li.

FRli.NClsêo Raposo de Vasconcellos, Vej. o par.
da com. de peHç.õés,n. 8.

FRANCISCO Villela Bad)osa.- Sess.rle 10 de Novem-
bro, . a sess. de n de Novembro na qual
faltou como mino do imperío, •

FIlEG\7EZ,A de S. João d'El-Heí , Vejo a prop, do
dep. Andrada Fd:achado. n, n.

Fll.ONTEIMS Vejo a prop. dodep. Fer-
nandes TI .. 2 ..

FCGA dacorveta Vej. -Corveta Liberal.

uASPAll.F'rancisco llilenna Barretc.c-Sess. de 22 deIGOVEIINOS. Ji'Il.OV·INl'·IAES. Vej. os proj, de lei ns, 4,
Julho. Vejo o par. da com. de constituição, 5 e 6.
n , 4, • GOVEIINO proeíscrio do Ceará, participando a res-

GENTIO Canoeiro. Vej. a prop. do dep, Alvares da . tallr~ção d~ villa de Caxias e cidade de S. Luiz
Silva n 2 I do l\íarilnhao.-··Sess. de 30 de Outubro.

, ••• •• , . T • ...' GOVIlI1.~1O provisorio da Parahyba, participando os
GERALDO AntolH?, do_ Nascl~~en,o. '\ eJ. o par. liaI suceessos dos ;lias 10, II e 12 de Setembro de

com. de legislação, n, ;)3. . lH23.-Sess. fie 30 de Outubro. Vejo o par. da
GOVERNADOR das armas de Goyaz, sobre regula- ! eom. _ constituição, n, 22. .

mente de soldos e organísaçêode corpos.-Sess.1 GUARDAS ('O numero da alíandega desta eôrte , VeJ.
de 1 de Outubro, no olf:do mino da guerra. ! o par. com. de-fazenda, U. 8.

R~IlILlTAÇÕESpara remuneração de servíços.e--Sess.
de 21 de Junho, na disco do par. sobre o req.
de Antonio Machado de Carvalho.

IhlllTANTES dos campos de Goytacazes, queixan
do-se do brigadeiroJosé Manoel de J\loraes.
Sess .: de 22 de Setembro.

l3lAIlITANTES e lavradores do Ceará.e-Sess. de 26 de
Agosto.

HilIllrANTEs de Pouso-Ategre.e--Sess. de2"j de Se
tembro, no 2ooff.do mino do imperio , Vej.
o dacom. deIeglslação..n, 5.7.

UAlIlI'UL'i'fI1S ,da vllla e.distrieto do Rio de S. Fran
cisco, 1~llpl'o1ijncill.de Santa-Catharlna.c-Sess.

de 7 de Novembro, na falla do dep, Duarte
Silva.

HENRlQ1JE Augusto de Bastíde. Vejo o par. da com.
de petições, n, 5.

D. HENRIQUErA e D. l'dalloela de Figueiredo. VeJ.
-Filhas do conselheiro 1',lanoel Moreira de
Figueiredo. .,

HERDEIRA do marechal João Carlos Xavier da Silva
Ferrão. Vej.-Moradores do districto doTanque.

HERDEiROS do brigadeiro Fel~cissimoJosé Victori!!,o
de Souza. Vej.-D.Lmza Thereza do NaSCI
mento ,

HYPOLITO José Pereira daCosta;-·Sess. de2 do Ju
nho. Vejo o par. da com. de colouisaçào, n, 2.
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lGNAClO. Pereira DuarteCeruetro, Ve], o par. da
com, de commercío, n, 1.,

lGNAcroRodrigues e outnos. Vejo Os par. da Com.
de legislação, ns. 19 e ~.

INDEP,ENDENCIA,dos commandantes das armas nos
governos dasprovincias.-Sess. de 20 e 21 de
.Junho,e 17 de Julho, '

INFORMAÇÕES pedidas ás eamaras.sobre asenfermi
daqes dos povos, causas conhecidasdéllas, etc.
Ve]: a prop. da com. de saude publica, n, 2.

» p.Eeqldas ao governa sobre o estado da nação.
Vejo a prop. do dep, barão de Santo Amaro,
n. 1, e a do dep. Moutesuma, n. !>.

» da universidade de Coimbra relativas a bacha
l'ejs.-., Sess, de 11 e 22 de. Setembro.

!NSPECTOR .doarsenal' do exercito.-,.Sess; de 22 de
Setembro. Vejo a propvdodepv Montesuma,
n. 14" e o par. da com. de guerra, n, 17.

INSTALLAÇÃO da assembléa.c-Sess, de30 de Abril e 3
de 11Ilaio. OiT. aogov. em 30 de Abril e 2 de
Maio. Vej.-Deputação 1'.

INSTITUTO IlRAZlL1CO. Ve], oproj, de lei n, 37.
INSTIlUCÇÕES da camara das J\Jagôas.-Sess. de 7 de

Outubro .
INSTRUCÇÕES dascamaras de Olinda eParahybn.c-.

Sess, de 1'7 de Junho. Vejo a prop , do dep ,
ROdrigues de Carvalho, n. 2.

ISAIlEL Maria. Vej , o par. da .com . de petições
n. 8. .

ISE:'1ÇÃO de dísímos e deeíma na Bahia. Vej, o
pro], de lei n, 2l.

Ismoao da Costa o Oliveira. Vej. o par. da com de
fazenda n, 27. .

ITAPARICA. Vej , a prop. do dep, Andrada l\Iachado
n . 8.

J

JA,ClNTHOl?u.rta~o .dê Mendon.. ça.. Yej. Marcos ThO-1 JoÃo Pin'o Lacerda. Vej.-Seraphim dos Anjos.
. maz.de 9hveml;', Joj:o R3'ul'do <ia Cruz. Vejo o par. da com. de legís-

JACINTH~ Jo~e Francísco. Vej. o par. da com. de lacão n. 34.
Iegíslação, n , 3. J010 dã Rocha Pinto -Sess. de 2 de Junho e 9 de

JAGUARlPE. Vejo o.proj, de lei n, 33. Julho.
JERONYMO Vieira Bastos. Vejo o par.: da Com. de Sabino da Silva, Vejo o par. da com. de legís-

legislação, n , 58. lação n, 32.
JOÃo AbraJia!!l Mnzza. Vejo o par. da com. de J010 Sererianno nlaeiel da Costa Vejo o par..da

commereio.:n. 5. com. depoderes n. 20. Oãíciou-sc-lhe em 2 de
JoÃo A~ton~o de Bastos. Vejo o par. da com. de Agosto. Entrou na assembléaenié.

_ Iegislaçâo..n, 3. João da Silva Feijó.-Sess. de 3 e 6 de Out.
JOAO -:\nto~üo Calvet, Vejo o par. dacom. de le- João Soares Lísbêa.e-Sess. de 26 deMeío e 2 de

glslaçao,n; 55. Junho. Vejo o par. dacom. de legislação n. 7.
João Caetano de Almeida e Silva. Vejo opar. da JOAQUlld Alves d' Oliveira; Vej.o par. dá com. de

_ com. da reda~ção do ,Diario, n, 3. petições n, 1; a sess, de 26 de Agosto ; e os
Joãcda-Cruz da SIlvaGUlll1arães, COm!) represen- par. da com. de poderesns. 2e24.

tanto da camara de Baependy.c-Sess. de 26 de JOAQUIM Antonio de Macedo. V"j o pai'. da com.
Agosto. de fazenda n, 32.

JoÃo Dantas dos Imperiaes Itapícurü, Vejo o par. JOAQUIM Antonio de 11IIagalhãe., pedindo acrsaeão
da' com'. de constituicão;n. 19. de uma eompauhíadecavallaríe.c-Scss. de'10

JoÃo Edmundo Pereira COUllCO Atrlado.-Sess. de de Set. Vejo o par. da com. de guerra n. 16.
14 de Outubro.' JOAQUlEileÁl·aujaDllrão. Vejo o par. da mesa n. l.

Jo/1O Estevão da crUz'. Vaj:. o par. dacom. dare- JOAQUl"r' de Araujo Sampaio. Vej; o par. da com.
dacção do Diario, n, 3. . de colonisacáo n..5;

JOÃ-lJ Evangelista de FariaLob..at{j',Officiou-sé~lhe JOAQUHiI Ferreira.IlebellovVe]. nasess. de 2 de
em 16 de Maió: resp: na sess, 'de 30 de Agosto. ,4gosto a .falla do' dep.Ribeiro Campos.
Ofücíou-se-lhe novamente em 6 deBetembro, JOAQUIM Floriano deToledo. Vej, o par. da com. de
VeJ'.'ospar'.'4acoin'; depoderes, ns,'23 e 26; fazenda n.34.
Entrou na assembléa em 23de'Selembro. JOAQUIM Franéiseo ddLi.VTamentd.-Sess.de 4; de

JOÃo Fernandes Lopes; Sess;'de9deJulhd; Set;'no2°; Ofi'.do,mii:l. do: ímperío, Ve]. o par.
JoÃo Goncalves Duarte Pereira. Vef; a par. da dtcCóm; de'instrúccão'publican.'2:

coni(delegJslaçã6,.'JÍ.37r JOAQUHiI Gomes de Athâ'y,dê. Vdj, a prop, da com.
JogoJllcónWdeBáumau':' Vej'. opsr. 'dá com. de de' p:ólicra:n;'Z.

gtlerralIí'.' 1'1'. JOAQUIM Goncalves I;edo;VejI o par. da com. de
João ~os:~ Marti!ils Pamp~on~, Côrte Real. Yej:" a peti~ões "n. 1.; o da com. de poderes 11; 4;; e a

prop.dó" dep'."AlJ'drãda' lIfachatlo;n; 5,' ea silss.'de'31'de'Jufho;
sess, de 15 de §êttlinlírOT JOAQum Goncalvesde Oliveira. Vejo o par. 'dá com.

JOÃo ,Josê'l'efáitâ'Sârtriento;~SéSs';'de23'dell;faI{j; de colotiísacão ri; 5..
JóÁo Lópes Úllrdottl MaChado. Velio'par:da"com: JOAQUlll José Gômesda Silvae;Ças.tto;'--Soss; d.e 4;

déilêglslllç"ão!n.4'J de Julho na falladu t1~v;lhblllro doSampa!o:
JdÀôLllilt Nl1tré!1; de'~~gãYhi1,êsi:V~j!)ir sess;deZ na de 10 ditooff.domm:; dl\f~zenda: e 26 ditO.

de Agosto a'fallv.'do'depJ'Rlbelr() Campos; Vejo os paI'. da'com; de' fllzemlans. 10 e 11.
3
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JOAQUIM José da Silva. Vejo - Manoel .Machado FerUlmdes Barbosa. Vejo os par. da com

Coelho. de Constituição us.9 e 13. •
JOAQUIM José .Teixeira. Vejo aprop. da mesa n. 4. JosÉ .l!e!uandes Gama. Vej.o par. da com. de pe-
JOAQUUI MarIa de Souza. Vejo o par. da com. da nçoes n, 1; asessv de 7 de Junho; e os par.

redaecão do Diario n. 7. da com. de legislação ns, 1 e 15.
JOAQUIM Nunes de }lagalhães.Vej. lia sess. de 2 José Felipe JacomodeSouza Pereira e Yaseoncel-

de Agosto a IalladodepvHibeiro Campos. los. Vejo o Il~r.fclacom.de guerra n , 2.
JOAQUIM d'Oliveira Alvares. Vejo a prop. da com. José da. F~nse~ai"ereira. Vejo o parecer da com.

de guerra n. 1. Oãtcíou-se-Iheeia 16 de Julho: de legislação n. 21.
Resp. na sess. de 6 de Agosto. Josá Franeísco' da Quinta. Vejo o par. da com. de

JOAQUll\I de Souza Quevedo Pízarro. Vejo !Iarcos petições n , 3.
Thomaz d' Oliveira. Jos~ G~rnes. Vejo ~ par. da com. de petições n , 4;.

JOAQUBl Valerío 'Iavares.c-Sessvde 2 de Junho e 9 JOSE Gonçalves Côr,es.-Sess. de 17 de ftlaio. Ve].
de Julho. o pá!'. com, Commereío n , 2.

D. JO.4.QUlNA eD. Joanna JIilarquesde Lima. Vejo o José Gonçalves da Silva. Vejo o par. da com. de
par. da com. de legislação li. 43. redaeeão do Diaria n, 3.

José de Abreu e Silva.-Sess. de 3 de Junho no 2° José JoaqtUmBuK'ges.~Sess.de 19 de Julho. Vej.
ofí, do mm. do Imperío. Vej.os par. da com. de _ as prop , da mesa ns. 3 e 4
poderes ns. 23 e 26. Entrou na assembléa em JosÉ Joaquim Carneiro de Campos: nomeado mí-
28 de Agosto. nistfo de estado dos negócios do imperio.-

José de Almeida Saldanha. Vejo a prop, da mesa Sess, de 18 de Julho. Vejo o par. da com. de
n.B, constituição u. 2.

José Alvares do Couto Saraiva. Vejo os par. da José Joaquim de t'ouvêa.-~Séss. de 2 de Junho e 9
com. de poderes ns. 5 e 17; e a sess. de 3 de de Julho.
Junho, no 2° ou. do mil',:; ~o ímperío. Entrou José Joaquím Januaríe Lapa.e-Sess. de 6 de Nov.
na assembléa em 18 de JUlho. I Vejo "par. di" com. de legislação n , 60.

José Antonio de Almeida, pedindo dispensa de ha- Josá Joaquim de Lima e Silva.-Se"ss. de 21 de Ju-
bilitações para professar na ordem de Christo, lho.
Vejo opar. da com. de legislação n, 43. [José Joaquim Xavier Sobreíra. Officiou-se-Ihe em

O mesmo, .como representante da camara da víllaI 16 de M",io e 20 de Set.; Vej. o par. da com.
da Campanha da Pnnceza.c-Sess. de 26 de n , 26. Entrou na assembléa em 24
Agosto. de

José Antonio Alves Rodrigues, queixando-se doIJosÉ Leonsrdo ]ll!l~ Barreto. Vejo o par. da com.
juiz de fõra de }lacacú. Vejo o par. da com. de de ecnsütuíção n. 19.
legislação n.39. José Lourenço Dias. Vej .-1\JIanoell\Iachado Coe-

JosÉ Antonio Barbosa de r/leUo. Vejo o par. da com. lho.
de eommercío n. 6. Luiz Alve~. Vejo o par. da com. de legislação

JosÉ Antonio Caldas. Vejoo par. da com. dos cinco n.23.
n.T, I JosÉ Luiz Menna Barreto. Vejo o par. da com. de

José Antonio Ferreira Guimarães. Vejo 111 prop, da I constitui<:.Ii~in.• 4.
•com. d~ redacção do PirfTio n. 3: . i JosÉ Ma.noel de filo'raes.Vej.-Habitantes dos Cam-

JOSE Antonio Gonealves Víanna. lieJ. o par. dai pos de Goytaeazes; .
com. de Iegísláção n. 29. José MariannodeAlhuquerque. Oíãoion-se-lhe em

José Antonio d'Oliveíra Guimarães•. Ve]. a prop. da 16 de 1ilaio. Vej.o par. da com. de poderes
mesa n. 3. n, 12. Entrouna assembléa em 17 de Junho.

José Baptista da Sílva.c-Sessv.de 20 de Set. Vejo José llluia Ribeiro Paes. Vejo o par. da com. de
o par. da com. de fazenda n. 32. guerra u,

JosÉ Bernardino Baptista Pereira---Sess. de 22 dei' Jesá de Oliveira.Barbosa.•-Sess. de 10 de Nov,
Agosto. Jos'É Ptaciôo Bettencourt, Vejo o par. da com.

JosÉ Bernardino de Senna Ribeiro, sobre a des- de Iegíslação n, 3. _
mcmbração da comarca de S.João das duas José Pedro Lopes de Andrade. V"j. o par. da com.
Barras.c-Sess. de 4 de Julho. de Iezenda n, 26.

José Bouiíaeio de Andrada e Silva, pedindo a me- José Silva Lisboa. Vejo os par. da com..de po-
zes de Iícença.c-Bess, de 11 de Set, Vejo os par. deres ns. 21 e 29. Entrou na assembléa em 5
da com. de poderes ns .• 25 e 27.. do Agosto.

José Caetano Goines.c-Sess. de2 de Agosto. José da Silva Loureiro. Vejo o par. da com. de
JosÉ Carvalho da Sílva.-Sess. de 6 e7 de Nov. eolonísaeêo n, 4.
JosÉ da Costa Carvalho.c-Sess. de 18 de Julho. Vejo JosÉ da Silva"Pereira. Vejo o par. da com. de legís-

o par. da.com, de poderesn, 18. Entrou na lação n, 30.
Assemblée em 21 de Julho. José Simplicíano de Souza Barreto.-Sess. ~e 31 de

JosÉ Corrêa Pacheeo e Silva. Ve], o par • da com. 1'daio.Vej. o par. da com. de commercio n: 4.
de ncderes n, 9. Entrou na Assembléa em 26 José de Souzal\leUo. Vej o par. da com. dos CInco
de !Í!aio. n, L

José Cnstodio Dias. Vejo o par"dacom. de podo JosÉ de Vasconcellos Bandeira d.eLemos. Vejo o
11. 32. par. da com. de guerra !l. 2.

JosÉ Eloy Pessoa da Silva.' Vej.-Habitantes dos JOSÉVe?~simodosSantos,..-?ess. de 15 de Set.
Camnosdl;l Goytacazes. JosÉ Vleu'a de Mattos, VeJ."O par. da com. de

JosÉ FeliêillllO Fernandes Pinbeiro•..-Sess. de 22 de legíslacão n. 5, e o da com. defa:t;elldalh 1.
Maio. Vej. o par. da com. de poderes li. lO. JULGADOS de Cabl'obó.e Tacal'utth..--Sess. do 2 de
Entrou na Assembléll em 24 do Maio. Agosto. Vej, o proj. de.lei ll. 23.
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JUNtA deadmillistração geralellll\fillas.-Sess.

26 de Junho. Vej.oproj .de lei n .15.
JUNTA. da.fazenda das Alagôas, sobre meios de.acu

dir as suas despezas.c-Sess. de 6 de 1\laio. Vejo
o par. da com. de fazenda n, 2.

JUNTAdafazendadaBahia,· sobre a Intelligencja do
decreto de 12 de Nov.de 1822.-Sess. de8 de

. Nov. no 20 oã, do mino da.Iazanda.
JUNTA dá fazendado Rio-Grande do. Norte ......:.Sess.

de li de Agosto, no off.do min;da fazenda.
Vej, opar, da com. de fazenda n. 31.

Jl1NTA governatíva da Cachoeira: sobre írregularí
dades na apuração dos votos para asua.eleícão.
Vejo o parecer da com. de constituicãon , 19.

JUNTA d09',0verno da Parahyba. V1lj. a prop.xlo dep.
Cruz Gouvêa,

JUNi'Adejllsuça,creadaem S. PauIo.-Sess. de 23
de Out, no ofi'.min. da J ustiea,

JUNTAprotectorada Agricultura na B~.hia. Vejo a
prop. do dep. iUoutesuma n. 17.

JUNTA de Saúde Publica. Ve]. a prop , do dep, Rs
slmdeCosta n , 1.

JURàDos.-Sess. de 21, 22, ~1e25 de Out,
JURAThlENto dos deputados. Fó;mula delle e sua dís

cussêoe--Seas, de 18 de Abril. Preslacãn na
Capella Imperial.v-Sess. de lo de Jllaio."

JUSTINIANO JllIlaria dos Santos. Vejo o par. da com
da redaccão do Diario n. 3 •

.. ~ .
JUSTlNO André. Vej o par. da com. de Iegislação

n. 32; •

L

LABATuT(Pedro).-Sess. de õ de SeI. Vejo a Drop.I em I} de Set, Vejo a sess. de 3de Junho, e os
do dep. JllIlontesuma n, 15. - par. da com. de poderes ns, 23 e 32. Entrou

LAzARos (Hospital dos) Vej .-Luiz 'I'ellesBarreto na assemblêa em 4 de Nov.
de l\lenezes. . D. LUCkS Obes.-Sess. de 5 de Set. Off', ao

LAVRADORES e habitantes do Coará.-Sess. de 26 gov, em 9.
de Agosto.. . - I: LUCIA~O José Gomes. Vejo o par. da com. de fa-

LAURENTINO Antonío Pereira de Carvalhoo--Sess, de I zenda n. 35.
7 deputo no 2~ oIT~ ~o min .. do imperlc, ILrtza Vejo o par. da com. de pe-

LEGISLAÇAO do Brazil. ,eeJ. o proj , de lei n. 1; e 0- tíeões n.
par ..da com. de legislação n, 13. . . . ID. LuÍu .., ~o Nascimento. Vejo opar. da

LEI mar?Ial.-Sess. de 30 de Junho. "eJ~ o proJ'1 com. leglsraçao n. 41.
de Iei n. 16. .• • _ ILmz Ca,::lano. Vej'!l :ear. ~a com. de legislação

LEITURAS de baehareís no desembargo ao raço.~" n. 3o, e a sess, l1e·, de Nov. .
Sess. de II e 22 de Set, ! Fernanêes. o par. da com. do petições

LIBERDADE de imprensa.c-Sess, de 6 e 10 de !\Iaio.1 n. 3. •
Vejr:a prop,' do"dep , Silva; os proj. ! LUIZ Gomes. Vejo o par. da com. do legislação
de 161 US. 10 e 66; a sess, de 3 de Set, e as n.9.
de 24 e 27 do mesmo mez, LUIZ José de Carvalho e Jllello. Vejo o par. da

LmERDADE de índustria.c-Sessv.âe 10 de Out, com. de poderes n, 18. Entrou na assembléa
LIBERDADEpessoaI.-Sess. '7 de Out, em 21 Julho.
LIBERDADE Religiosa.-Sess. e 30de LUIZ Vejo o par. da com. de le-

Our., e 5 e 6 de Nov,
LmERTos considerados cidadãos brasilelros.c-Sess, LUIZ Alvares de Azevedo; - Sess. de2 de

de 30 de.Set, .. . li e 9 de Julho.
LIGllNÇA~ pedidas por deputados po~motwo de mo- !Luiz Lima Alvares e Silva, como revisor

lestla.~Sess: de n de,SeI. e ',de o.l~t. '"' I .. do Dl.,,,.'."'iOil.O ..G..overno.-sess. de 1 de Agosto.
LIllIIS;t.dOImperío do Braall.e-Sesa. de 1;) e 1, de .LUIZ Pau;,ino fl'Oll~,ei~a Pinto da F.ra?ca.- Sess .. de

L d d t d C·;'." P ',a' .., . 9.d!,J:jet. no "ff. (lo mm..da marinha, ~ 10 dito,
ISTA os eeretos•. ~s .ones "e ortugas•• eJ. Yei. o nar da com. ue consütuíeao n 14

Decretos das Cortes de Portugal. ." .' ': -~. . •. . .
LISTA nominal dos deputndos.e-Sess. de 30 de Abril. LlnZ Pedreira ao Couto l<elTaz. Vejo o par. qa
LIVROS pedidos á bibliotheea publica para serviço coIll·.de'püderes n. 21. Entrou na assembléa

da assembléa. Vejo a prop. da mesan, 1. em6 de Agosto.
LUG,\s Antonio lilonteiro de Barros. Oãlcíou-se-lhe Lmz 'Ielles Barreto de lilenezes. Vejo o par. da

em 16 de ~iIaiO, resp. em 30 de Agosto. 2° oIT. com. dê legislação n, 8.

liIANIFIlSTO do governo ás nações. Vej • .aprop, do
dep, Paula e Mello n, 2 e a do dep.Jllon-
tesuman .. 16. I

liIANIFESTO .justifiCátivo de DOmingos AIvesBrarico
liluniz Barreto, e outros presos da Ilha das
Cobras.·- Sess.de 19 de Junho. Vejo a prop.
d(Jdep. Xavier de €arvalho. n. 1.

l\fANIFllsTojnstificativo de Francisco Jlfanoelllfllrtins
Ramos. - 8ess. de 29 de AgQsto.

llllNOIlL Affonso Vellado, -:- Sess. de 22 de Agosto.
Veio o par. da com. de legislação n.43.

l\I.\NO.llL Antonio Coelho d'Olíveira. Vej.o par.de
com. de legislação n. n ..

MANOEL Antonio Galvão. VeJ.o par. da com; de
)~~~:s n. 18. Entrou na assembléa em 21 de

JlIANoÉL Anlollio.d'OliVoira e Souza. Vejo o par.
da com. de le:::islacão n. 3.



INDICE
JVlliNQl'!L Cllctano de Almeidáe'.A:lbuquerque.Vej. l'IiApJ)áseSI,il.llSllCOS ao Imperío, pedídosao governo

'
0, par., d"á, eom,', de,p"o,d",eresn. 8._ E\lÍ.lreltl na", Vej., (I,P!,0fl' do odep.~d;tadaMac~ladon~ 2.
assem~léanem23<le/1\Iaio, ", J\!AP:PAS e~tatIshcosdapro"mCla dê MUlas, ofíe-

MANOEL Clementê de' Sampaió. - Sess, de 23' de reeidos pelo dep, YellosoBoeras. - Sess. de 5
Julho. de Agosto,

l'ItA'J.ltóEil d'aCo§íif PhHo. Vejo "a pro:p:llã~ôm.de MÁl'I'A da l'eceita,~despeza-"dofabrico da fragata
guerra n. L Oillciou-se-Ihe'efu 16dO'lullio. Nietheroy.-Sc:,s. de 18 de Set,
resp. .na sess.. de 24'. _ ,MAl'PA topogrsphíco da províneíaidas AlagÔas,

l'IIANOEL, Felix ~eYeraso'Vej.na.?ess. de 2 de Agosto offereeido pelo,dep. Souza Mello-O Sess. de
, ,anma~odep.Rmeiro-Çarrtp'os. 14 de Junho, Vejo a prop , do mesmo dep ,

MANOÊLFernandeS Barrei~6. Yé,Í. o par. dacom. . n, 1: .
da. r'ljdacção do Díal"ío n. 1'7. l'tf:A:lIcos'I'homaz d'Oliveira.- Sess, de. 16 de Julho

MA':NolíLFerreirll' de AralljaGuimaràés,Yêj.opll.í'. no.oã; mín, da justiça.Yej. os par. da
da com. de poderes n, 19. En'tr&u miassem- .eom , de eenstítuição ns. '7 e 11.
bléa em 22 de Julho. ,D. )1.Ml.lA Ignaeía de Lorena, Vejo o par. da com.

lIANOEl. Felíppe da Fonseca. - Sess. de 22 de Set.}. de legislação .1'7.
lilANOEL Gomes Leal. Vejo o par. da com. de co- l\IARIÁ1'I""NA das Neves. Vejo o par. da com. de pe-

Ionisação n, 4. ficões n, 3.
MANOEL Jacintho Nogueira da Gama: nomeado :D. IIÃRU Ursula de Sequeira, Vejo o par. da

ministro de estado dos negocios da fazenda. com. de fazenda n, '7.
- Sess, de 18 de Julho, no off, do mino da MARINilE1ROS da escuna Catliarinu; Vej. o par. da
illstic<i., Vej, () Pi;U": da com. t!e.constituição n. 2. ! ' com. dejegisl!,\~ãon~, 31. . _ o ' "o .

MANOEL Jo,!qmm d Omellas. Vejo ,0 Par, da com. MARQllilZ do ]\Iara!l.l1ão.-sess, de 18 de Out, Vejo a
de poder,es n. 9. Entrou na assembléa em 26 o"prol). dodep, I110~\lesuman.18.
de Maio. o ".M.-iRTuI· Francisco Ribeiro de Andrada, pedindo

lilANOEL José Fernandes. Vejo o par. da com. de licencaílarafazerumacitação.-Sess. de 2 e
petições n, 3. "'I:' 5 de Bet.

1ilANOEL José Pereira. Vejo o par. da com. de le-IIA,TlIlllJS Alexandre Guellete de Menezes. Ve], o
gislacão, Ih-_50: ,o 00 "_ ,o. 'o I par. da ~om. de g?er.ra.~: 3" "

MANOEL José ,?ererra. da.Silva, Vejo o par. da com'IMATRICUUS c:, academia mllnar.- Sess. de 27 de
da redaccão do Diana n'. 3. , o Pc o Our.

MANOEL José' Rodrigues Guimarães. Vej.tI Pilr,'I,1ih:!!l.-ib-'l.'1. honl'ap~l'aoexerc!to' do lleconcavo.
da com. de Iegislação n, 3., , 'o o. Vejo a prop. do uep, Rcdrígues de Carvalho

li1ANOEL José de Souza Franca: nomeado seeretano In. 3,
da assembléa_ por acclameção. Sessão' l.a Vejo jMBMO!UA _ agrj('u!ilu~a sobre derribada de mattas,
a de 2 de Agosto, . " " I SeS!!. dela Ma<o.

}I.~NoELLopes ~arr~s:;:;BJ' ;:; ~~ss; de 2 de Agosto ITh~IlRjjj: dG,j~nlonii{) Iosé de Cal'v.alho Guimarães"
a falla do uep. Rib~.,o \"n~po.. , I l'émettIdapiJlacllm<lra do RIOPardo.-Sess.

MANOEL- l\Iachad? Coelbo, 'eJ. o par. da com. I de 24 e 25 de
.decommel'clO n. :. , _ o', 00', I" de'dep. eSilva, sobre a edificação

MANOEL l\ladruga de Bettcncourt, VeJo o par. da, d'UlI!a uoraeapítalc--Séss. de 9 de Junho,
com . .de.g~erra~. 18. '" " '," __ ,oi dodep. RibeirodeAIlC!.r~da,sobre reforma de

MANOEL 1ilarIa Ca;rnelro da Cunha. Ofl:i~IOl.1 se Ihe I estudos menores. Vejo o par. da com. de
em 16 de Maío: l'esp. na sess, de 26 de Agosto, ínstrueeão n, 1.
2.° OIT. na de 6 de Set•. '. _ "I" do dep:Vergueirosobre a fabrica de ferro de

MANO~L Marques GrangelI'o. Vejo a prop. do! l'pauima-'-'S:ess. de õde Julho.

l\1A1(::E.M~~~h~s~~S~~Z~~·Sés~:1~e~2~e;'gosto.1 " ~~~7i~bõ.~;:~~t:ma politíco natU1'al:~Sess.
Vejo o p~r. da com. de le!5,",..~a!, n••'Ji. 00.. I II oãerecide pelo dep , VellosoSoares.-Sess.

l\I"'r\OE~ l\lartms do Couto. Reís, "VeJ. o par. dai de 12ideA§'o!;to;
com. de p'oàeres, ~. 1;). "'" .'. _ 10d S e.l > sobre a escola lnedico.:cirurgica da'Bahíà.-

MANOEL. Monteiro- de, Pinho. -~""~s, 11e" ,o, e e. Sess.de2íhl 23 de Set,
Vejo o par. da ~om. de fa"en~a ~. ~. 'o II sobre reformas d'a1fandegas,--Sess. de 13

1iL\NOEL Pacheco Pimentel. Oillmou-se-."eem 16 dê "''"'o'to
l'Ilaio e 6 de Set, Vej.a sessv.de ~,de:Out. » sdb.l-é~tJ~Í!fien de Ulliversidades;~Séss. de22
e o par. ,da com. de poderes n. 30. Entróu na deJllllitl..Vej. o par. dacom. deiôstrucção
lissemblea em 2'7 de Out. n 3

FR. l'tiANOEL Pinto de Azevedo. Vej. o par. da • :.. . J . ,
com. de colonisacão n. 5. MEl!ORlAS dll'IgIdas á c~mara do RIO de anelIO.-

MANOEL Ribeiro Bessa'd'HoHanda Cavalcanti. Offi- Sess. de 10 de Nov. . .
eiou-so-Iho em 16 de Maio e 6 de SeI. Vej. a. llím.pressaspor Jos6 Bernardmo BaptIsta Pe-
!less; ode 20 deSat'; e o par, da com.. da l'elr~·"'7Ses~.de 2)lI de Agosto. _
poderes n. 20. Entrou· na assembléa em 24 II relatiVas.a d~versos ~lales,que;exao os;povS1dê'Se't., 'o' ~~ ]:Jr?~-mcI~ de l\Imas- Se,s.:do3g e •

MANOEL dos Santos •Pereira:-26deJUl1h~e".4' de. aeM~lo.V!lJ,ospar. da, com. de leglslaçao
Jul!iILVej, .Jdàquilll Jól;é Gomes! deI' Silva e 'o, ns'. ~o' a'2?", ,"". 'o. . ",
elâlltró". oo00 MÉlÍslHatiI' levadll' âr aílsernblfJa, pelon;llmstro. da

:M. hico da provincia. de S. Petlfo olfe- guerra na;se8!l. de.2S de, Ju~lJ~, .0; Oilldo
. APP:ei'~df,?~~i&dep. FerIinndes pidlllJítô: -'Sés§'., ditÓ':OOi'nisttO}e~re.sp~~t~"do,s~~re~al'IOdaas-

de~2 de 1ulho. sembléa. VeJl'tamllolll- 'Lei marcIal.
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MESA nomeada para omez de :Maio.-Sess. de 5 l\IIl'[ERACAO (soCiedades de. ) Vej.- Antonio de

dito; 011. ao.gov, no mesmo dia ;,resp. na AvilaUettencourt.
sess, de 7. MIl'[ISTERlOS novos.-Sess. de 18 de Julho e 10 de

» para o mez de Junho,--Sess.de2.dito; 011. Nov,
/).0 gov, no mesmo dia : resp. nasess. de 7. MINIsTaodoimperio chamado fi assembléa.-Sess.

» para o mez de Julhoo--Sess. de 2 dito ; off, de 11 de Nov. Vej,. na mesma o offícío para
ao gov. no memodia ; respvna sessv.de 11. coml)ar?cer; e o (Teue elle expoz vocalmente

w para o mes de Agosto.-Sess .deZ dito; ofí, depois ela suacutrada.
ao gov. no mesmo dia; resp, na sess, de 4. lVIlNlSTROS de, estado se devião ou não fazer parte

D para o mez deSetembrc---Sess, deZ dito; do cortejo do Imperador quando entrasse na
011. ao gov, no mesmo dia: resp , na sess. assembléa.i--Sess. de 30 de Abril e 11 de Junho.
de 4. l\lISERICORDlA (santa casa da). Vejo a prop. do

» para o mez de Outubro.s--Bess, de 2 dito; 011. dep. ldontesumc, n. m.
ao gov. no mesmo dia; resp, na sess. de3. Mrssx do Espíríto Santc.c--Sess , de I> de Maio,

l~ para o mez de Novembro.e-Sess. de3l de ~dONTE-P!o. Vejo a prop, do dep , Nogueira da
Out. 011. ao gov, no mesmo dia : resp, na! Gama n. 2.
sess, de 4 de Nov. -. ,MONTE'lDÉo.-Sess. de 30 de Set, Vejo a prop.

MEZADAS dos deputados ,da assembl~a.-Se:s. de 31 d~ dep. Mananno d'Albuquerque, e a do dep.
de Junho ofí, ao gov . em 5. VeJ. a sess. de 9. Alencar n. 4.

MEZAS de ínspecção •.Vejo o pr,.oj. de lei n. 25'0 MORADORES do arraial de Santa Luzia. Vejo o par.
lV1iGUEL Calmon du Pin e Almeída.c--Sess. de 1 de da com. de constítuicâo n. 18.

Agosto. Vejo opar; da com. de poderes n. 20. » dos campos de Goyf,acazes, sobre isenção de
• Entrou n~ assembléaem 4 de ~gosto. . centribuicões. Vei.-- Luiz José l\Iol'oü'a:

l'IllGUEL Joaquim de ~erquClra.e SÜva-=rO.íliclOu-se- » do dístricto do tanque, sobre posses de terre-
lheem 16 de Maío, e6 de Set, \ej. a prop, nos. Voj.opar. da com. de legíslação n. 42.
do dep, Caldas, e I) par. da com, de poderes » da freguezia de S. Miguel da Pomba, para se

-ae- n.• 3l\~" U' V'.' . d d ][lo erigir.'. em villa a dita freguesia. Sess. de 4de,ulGUI!L. sana mora •. eJ. a.prop. a com. e - Julho.
e.;: lima~. 2. , -r-- , » da Praiâ-Grarrile.-Sess. de20 021 de Outubro.

JI'.uGUEL Pires Çorrea Gomes. 'i ej. o par. da com. » do termo de illacacú. Vej. o par. da com. de
. de legIsI~çao n, 51. .,. I lezislecao n. 40.
.MIGUEL Rodr.lgu~s da Costa. \Oj. o par , da com•.. ,,~,;; ".. e-ir ;, • ;,._ • •

de colonísação n . 4.,•. IM.O.P~P~A.IT;f~ •.:,O:I.?.~l""ueMllla,. Ve,l. a PIOP· do
.l\IILICIAS .de S. Paulo. vejo a propvdo dep, An-. dep, =J,,,e~umal'l.7. .

drada Machado n, 4, e {I par.. da com. de i rll:1íJLT;~S nost,!-ch{f;mph<:s. Vejo o par. da com.
guerra n, '7. I ua redaccào co Diari» 11. 9.

N

NAZARETll, erigida em villa. Vejo a prop. do dep'l NOTlCI.AS nacíonaes. (Art. do Diario do Governo,)
Calmon. -Ses~. de 2 de.Agosto. Vejo a prop. do dep ,

NATURALISACÃO de eslrangeiros.-Sess. de 2 de Carneíró da Cunha, n , 8.
Agosto: Vejo o proj, de lei 24 e as sess, de NOVIClAllOS, Vej. o pro], de lei 11. 9.
2 e ::I de Outubro. .. Ó: , ,.....

» deportuguezes. Vejo o pro], de lei n, 8. ,NUMERO ele defutallosl)recl50s para formar casa.-
-NEGOCIANTES de molhados do arraial de Itahira. Vej.l S~ss;,~: :,-~de 1I1a10.•9fi. em ~5, aos que es~a-

Sebastião Teixeira Leitão. I v"? ':'.<U1t;:~, e.por cuja falta nao. houve sessao
» da praça do Rio de. Janeiro.c-Sess •. tI.'e 26 de 3 ~:~•. ~ej~, "".5ess. de 1~ de Julho e 26 de

Agosto;noolf. domino da fazenda. Vejo o Agosto: "plop.}o.d~p. DIas), n. 2; e o par.
par. dacom, deIegislaçãe n, 44. . , ..~~.gom,-de cons<liu:çao, n, lo.

NlcoLÁo:l'aes Sarmento. -Sess. de '1 de Outubro no »de tropas do Brazíl, soldo das mesmas, e
2~olf'domin. do império. i9rça ?as fortificações. Vejo a prop. do dep •

.NlCoLÁo Pereira de Campos Vergueiro~Vej. o par. Cameíro da Cunha, n. 9; e o par. da com. de
da.com. de poderesn. 15. Entrou na assem- guerra, n. 9.·
bléaem 0.10 de,Julho. Jl> de vezes que pode fallar um deputado nas

NOTICIAS internas e externas: sobre a sua 'commu- discussões das materias.-Sess. do 10 e '1 de
nicaçao·á assembléa. Vejo apfóp. do dep. Agosto. Vejo aprop. do dep. Henriques de
Maia,n.2.· Rezende, n. 1.

O>

OFF1CIAES da guarnição da côrtére~l'esentando con
tra l'er-Jactores de. pllrio\licos.-'-Sess.dé 11 de No
vembro Vej. os par. da com. especial,ns. 1 e 3.

» lüsítanos desertoras, admlttidos· no exer
\:ito do BrazikYej. aprop. do dep. Monte
suma, n.ll; e os,plllr. da com·. de guerra,
ns. 13 e 21.

OFFICIAES ml11tal'eS,reméttH!OS presos pelo barão da
Laguna..Vej. o par. da com, de guerra, n. 2.

» da secretaria da assembléa, e mais ompré
gados nelIa. Vej.aprop. da mesa, ll. 2.

» das secretarias d'estado do império III jus
tica. Vej, o par; .da eóm. de fazenda, n. 22,
e °a prop. do dep. Andrada e Silva.

'1&
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de guerlN:\,n. 19. _ ORDENADosdosomciaesdasecr~tariado.governo de
OFFI~lGd?i~q'V>~l1oportll~llez .. 'de 11 de.. 'Jllüho .. de Perna:m~uco'-'=Sess.de;J.4deAgosto no off.do

l~,sobre?snl°tryosd-aseparaçãodoUraziL min.dafazenda. Vej.o'par•..da··co~n. de fa-
.V"eJ.~llpI'Op•• do.dep~.Fr~Ilç3,,~1.2;. .. zendai.n·.·.29.

OFFlcIOse.pr,?clamaçõesyindospelobrigueTre.ze dos ~re~identG·;:;esec.rêtariosdOsgovernos das
dtlJ~a'to..hdosn~se~~.del0_deSetembro-:Dls- provUlClas.-··bess.de7de Julho. Vej. o par.
cu~s~ospbre~sual~pressao.-··.... Sess.vde -lO e .. da com. de-fazendaa.n, 23.
lI4it~. .Ó: . • ORDENADO do .redeetor do Dia1··iodaAssembléa.-

ÚtU)'ENADOs:dosiamanuenses, eoutrosempregaaos Sessvrde 22 de Maio. . .
do thesouro>publico .Vaj., o par. da com .de ORDENADOS dos taehygraphos.c--Sass. de 22 de Maio.
faz!3nd~,n.3. . ' . Vejo 'o-par. da com. da redaeção do Diario,

Ql\DÊN,~D~sdos~mpregadosno SerVlç? da assem- .n~3; eaprepvda.mesrnaeom, n.4.
biea.-.. Sess.de 30 de Junho. Vejo o par. da ORDENi.NÇAS para o.serviçn-da assembléa, Vejo a
com.ide fazenda, n , 6. ". .' ..propeda mess m, 1, e a sess. da Llde No-

ORDENADOS·' dos.empregados no serviço dasecretaría vemoro.

PAU.D..·····'. d.!l-S..·..Flor~s ..--s.esse d.é.2 de Agosto .. Vej. 0'1.' P.IM.N...·G.. A~. sohre. ad.<BCiIara.çao.·.·. da.. ·. mde.petl.dencia.
prato de lei n, 23. Vej.a prop, do dep.Costa Barros, D. 2.

PAl'ffALI!iAoJoséda Costa e Souza,,·Vej. opar- da, Prscíoo Antonio.Pereira de Abreu;-Sess. de 8 de
co~.delegislação, R. 47. Novembro .

PANTuEÁol\loreiral\r1osso. Sess, de 28 de Agosto, PONTE da Parahybuna, Vejo José Gonçalves üõrtes.
off. ao gov, em 29: resp na sess, de õde SeL PONTES do Rio das Almas e' do Urubtí em Goyaze

.PÁÓ-llRAzIL.:-Sess. de 28 de Junho. Vejo aprop, Vejo a pr{lp. do dep, Alvares da Silva, D. L
do dep •. Carneiro. da Cunha, n.l· e o par. da 'PORTEtRoe êj.';tante do porteiro da secretaria da as
com. de fazenda, n, 31. . semb1éae. Vej~ as prop. damesa us .2, 3 e 4.

PÃO, de,~unicão.-Sf'ss. de 21 de Outubro. Vejo OPORTUGUIí·,];.'ES considerados cidadãos brazileiros.~
par. da éom. de saúde publieaçn, 2.- Sess.26 de Setembro.

PARECERES de.eommissões: sobre a hora da sua lei- }) ~illdiMs;e mais estrangeiros neste Imperío ,
turao--Sess. de 3deJunho. Vejo "ó proj, de lsi-n, 8.

» sobre o seu adiamento.c-Sess. de 3 de Junho e POg3mO~l[O Antonio Alves. Vejo 'os "par. daeom.
1 . V da redaeeáo do Diari», ns, 3 e 4.
8 de Setembro. ej. a prop. do dep. Arauj9 Povos do arraial e' distrícto das Flores.s--Sess. da

» ~~:~n:'l~it~~a de novos, h~vendo ainda adia- ia de Agosío, no 5° ofr. do mino do imperio,
d V . d de fU ~ )~ d~aJ;'!"ail.dejulgadodo.Pilar.-Sess.de 13 de
os.eJ. aprop. o ep. .n.lencar,:n. a: Âgosto, no 10oli. domino do imperío.

)}de eommíssões, apresentados ~. assembléa, Vejo )} do distrieto da villa de S. Francíscov--Sess ,
li. tabella do fimdeste índice. .. de' déNiyvembto.

PARTICIPAÇÕES de impedimentos de comparecer na PRR4..1muI.os:se EãO,otl.nãO,>utaisnas leís.s--Sess,
assembléa.e-Sess. de 3de Setembro e 24 Out, de 14 de Junho. ,

.PASSAGENS doRio~Grande_6 das ~1odes~.,:y~j.-Ca- PREFEREN(:liA em .pro~m.entodeêmpreg()s,·dada por
, .' mara da villa de S. .José doRiodasllortes. . servicosllaseamnànhasdosul ou norte, Vaj.
P~DRO Affonso de Carvalho•. Vej~mJ' pç.r.daeom. . a p'TOp. do dep.;êa:rneiro da Cunha, n.5.

da.redaccãodo Diario ;ns.3e 4. PllJelÍ::lstei!-aspor LordCochrane.-Sess. de8de Ou-
PEDno de Ara·ujo Lima. Vejo .opaf.dacolJi]. dos tuDr-o,nooff. domino da.marínha, Vejo o

cinco, n, '2. Entrou na assemblêa no 10 de par. da com. delegislação, u. 59.
Mai()~ PiRE87Ci)EN'tE.e·seeretarío-do governo dePernambucó,

Pir6ROLabàtu.t. Vejo aprop.dodep.Montesuma, dap_ostos pela t~opa.;Sess.. dellde.,Outubr?,
-Ih 15. no lO'off.àomm'. do1mpel'lO;e 13 dItO. V16) •

PEDn.. o. José da Co.sta. Barros.. Ve.j.: aprop..~o. d._.ep .• (l par. da com. de constHuicão,n.20.
A... len.car, n." 1, o par: da.?om. de podeI \:lS, Fi\. 1, PRESOS afiançados ou seguros. Vej. oproj .de lei
co dacoll.de leglslaçao, u. 16. Entrou na p. 2e..... ' . . .
assemb.lêa, em 9 de Julho. )} da cç.dêa dacôrte.Vej.o par. da com. de

PImnodaSilvaPedroso. Vejo .ús.par.. dacom. de legislação, n. 3; asess. de 15 ·!ia Outubro; e&.
legislacão, ns, 15, 28e 33. de 4 de Novembro.

PSJJRoUrsini Grimaldi. Vejo a prop da com. de po- » dos corpos da guarnição da côrte. Vejo o
licia,n.2. par. da com. de guerra, n. 1.

PENA<l-amOr~a •. yej. ap.rop.do dep. Carneiroda )} da. ilha d~sCo~ras~-..... Soss. de 2 de Junhoo
Cunha,n.l0. Vej.aprop .. do d~p.:x.avier de Carvalho, n. 1

b1:i ··êácões'1etç~;pagáspelo.theso~roem ea .. do dep. Carneno da CUnha,Jll. 2.
, 'V~:r/ . a"visos, ou-portlf-tial;.,Vej. a prop. ) da.provinciag@ S.• Pau.lo. Vejo o par. da

~o9i~p,.~tI~beirodeA.Ild~ada, n.l.,uoIDtde ]egi"sl~çª,o, ~~lO~. -
l~iJ)i.()çm}~~~idoadesertor.es. Y8J:. aprop. do }) l'eniettidos pelo.ba.rão da, Laguna;. V:eJ.o

dep.C.B!~m~iroda Cunha,u.. 6. par. da com. de guerra, n. 2.
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-Pl\llses'.~'elllottidog dê Portugala cumprir degredos. IPnOJIlCTOS. (J!I'ereeidO$ . á. assembléa. Voj. a

-Sess. de 2 de Setembro,·no,3° olLdo mino tabellà do fim destoíndícc.
da justiça. Vejo o-par. da com. do legislação, PllOJIlCTO_dllregjll:jentl1.da assembléa: sobro a~is.
n, 48.. ." cüssáoe',approv~ç~oJll'ovlsofla .dosartigos.do
do RlO-Grandedo Sul por terem vcpinado ceremoníal na.víndads g , l\'LI. á assembléa.
contra o Veto absoluto. Vejo aprop.do dep, -Sess. de 30 de Ab'fil. Expedio-se offlcio em 2
Rocha Franco, n, 1. .... ...' de Maio. .

PRlSIONEmos l~sitanos.-Sess: d~29deAgosto, no » sobre a impressão delle n~ typographia nacío-
ofi'z do mm, daguerra. Vejo o par. da com. nal...,...Sess. de 30 de Abril, offleío ao gov, em
de guerra, n .8. 7 de Maio: resp , na soss , de 9.

" sobre a sua admíssão-aoesereiterôo.Beazít. » sob:eaapprovaçãodefinitiva de seus artigós
Vaj;!! prop.dodep. Carneiro da Cunha, em uma só discussão.c-Sess , de lO e 11 de
D.U, a o par. da com.. de guerra, n.20. Junho.

PROCLA~içiodaassembléa.aos povos do Brazil, » sobre a- discussãoparlicUlar. dos mesmos artí-
Vej.,a·prop.do dep. Maia, n, 1: as sess, de 'gos. Vej. a tabella do fim deste índice.
11 e 22 de Agosto, 9, 13€' 20 de Setembro; e a » de regulamento para a redaccão do Diario
prop, do dép.França,n.2. . . ---8ess. de 16 de Maio. Ve], a'prop, da com.

» de Sua Magestade sobre o procedimento da da mesma redacção n. 2.
tropa de Porto-Alegre. Vejo a prop. do dOp.PROllIULGAÇÃO dos decretos da assembléa. Vejo R
Montesuma, n. 5; e ado dep. Souza e i'ílello, prop, do dep. Paula e Mello n. 3: o par. da
n .2.. .. com. de constituição n, 1: e o proj. de lei

Pll.OéUll.ADOR da eamara de Sergipe. Vej. ~eleicão n , 12•
.dos deputados de Sergipe. . . PROPOSTAS. Vej. os artigos respectivos do regi-

PROCURADOR-GERAL do Ceará. Vej. Antonio Fran- mente,
. . cisco de Sampaio. »sobre a sua urgencia, e hora de serem ofíere-
'PROCURADOR dos povos do sertão dos Geraes e Rio eídas.c-Sess, de 26 de Junho.

de S. Francisco. Vej. Thomaz Antonio da )' 501m3 a menção dellas nas actas, ainda reti-
Costa Alcamí Ferreira. radas por seus autores.-Sess. de 4, de Set,

PROCURADOflllS geraes das províncias. Vej. o pro], » sobre a sua reducção a projectos, feita logo
de lei n, 7. I pelas COlliiLl1SSões.-Sess. de 5 de Set.

PROJECTO de constituição, lido no l° de Setembro )' offereridas ti assembléa. Vejo a tabella do
s obre o numero •de exemplares impressos.-I fim d'aste Indíce,., .
Sess. de 2 de Setembro. PROPRIETARlOS das Iabrícas d estamparia e apelo

)J sobz-ea smunseussão.-Sess.de9de Setembro.] Vejo o par. da com. de commercío n.~..
Vejo opar. da com. de constituição,n.15. PROYlllENCIA para os deputa?o~ nãofa.llarem mais

» sobre a remessa do um exemplaraoImpemdor. vezes.:do que as permíttidas, Vejo a prop. do
Vejo a prop, do dep, Andrada ll,Iaehado, n ..6. dep. Lopes Gama n , 5. '

» .sobre ,aduvida de flcarem.ou nâo.sujeitas desde PIlOVlllENCliS contra ciladas de inimigos do imperio.
lo~o_~,eU?-as prov!neia~ ~o Pm;ã, )\Iar~nhão..: Vej •. lI prop. do d~p. Andra~a}Iachado n. 2.
lho Negro, por nao es,a.em.ainda umdas.. PROVIDENCIAS para abreviar a decisão de trabalhos
Sess ..de.l~de Setembro. Vejo a sess. de 20, atrazados. Vejo a prop, ôo dep. Fernandes
no.pnnçlp~o. _. •. Pinheiro n. 3. '

» sobre a discussão particular seus· arügos. ._ • . ..
Vej;'atabella. do fim deste'indice'I,PRovnl~."~o suspenso dos beneflcios ecclesiesticos.

PROJRCTOS de leis: sobre nova discussão depois de veJo a prop- do dep, Paula e :ltIeHo n: 1. _
vencidos; Vej.aprop.do.:dep. Carneiro, n.~: I PROVINC!! de S. Pedro: sobre a sua denomínaçãoz
e as dos dep. Henríques de Rezende e Araujo ' 7Ses~.dll..6 deSet., na falla do dep, Fernan-
Vianna,nl. I des Pinheiro,

Q

QUILOMBO guandü. Vejo aprop; do depvCosta Barros n, 3.

RECRUTAMENTO para o exercito ". do Braztl; Ve], a REDAcroR in teríno do dito Diario. Ve]. -Theodoro
PNp. do dsp, Mai,an, ;3, .. _ José Biancardiv-e-

RillVRSOS il1terposto~para ,a casaAa snppllcaÇaO fuli'OJ\\lIA da portaria do governosobre o dia 12 de
do 1Ir,,~il?dllr.ante a oceupacao daB~hla pela R"GI'[Ç~.'ruotubdraoa'ss~~Sb,\é~.e~e~~ NOp~_~;ect(} dore,,"'i-
ttoPQ·.pórtugueza. Vej. '0 proj. de lei ~. ~~ento da 1\ssembléa. J, J

n.20. '. d .. S d]6
REDAcçÃo do Diario ~a AS~~!)lbléa. Véj. a prop. }) dos governos as provlllClas. - ess. e"

da com. desta redaccãon,2. de Junho.
Ih~DAéT~~~~fo~~=i:e~~c~!~~b~à,.'Vej.aprop. da RIlGIS'f~~thro~te~: ~~~a~:séx~:~i~iihs~~s'g~~;~~~
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e as respostas deste nas de 31 de Julho,30àé llES'i'iflD!'lACÃú deCv.xiase S.Luizdo·l\laranhão.~
Agosto, eLl. de Outubro. Seis" de 00 de Outubro.

RELACQES do.~abinete do.BI'azilc~mos estrangeiros. )do:Wlaranhão.~-Sess.de2deOut. no. off, do
~ Vej>Rprop.do ·dep.~lfontesuman.1. min, da marinha. Vejo aprop, do dep, Bí-

REU,TOR.IOd?min.iS.t..f.o.· da!.al)z.enda~i-...Sess . de 4.·, 6e7beiroCampos n.Z.
de Out.Off. ao gov, em 11: .resp; na J doParág annuncir.l.d~tpeloilep. Carneiro, e
se... 5.5': d.e.ÓÓ. 20...• Vejo a prop , dodep.Car- por off.domüLdíJl1Jlarinlla.-Sess.de21

• <'J> de.Outubl'o.neiro TI/i).

li
.. ···d . »)do.Piauhy.-Sess.de3Qde ,Agosto no 60 off,

m,!'uNERACÕES ..• eservícos.-Sess.'de12 de Julho. do mino do ímnerío: e 2-3deSet.. no2°orr. do
REN~TOPéd~o Boiret~-... Sess.·de1o de Agosto. mesilloministro. .
fullRESBNT.ACÕES B... o.u~ro.spa.pe.. ís relativos aqu.eiras ..

oureiormas de governos provincíaes.-.Sess, REst1[Oéstatislicodapopülação~daprovíncia de
<le~6 de Maio, Off.aogov. .nojnesmo Santa Catharina.-Sess. de 17 de Junho.
dia: Resp.nus.sess. de'1 e 9 de Junho. REVISÃoptévia do lJiario do Goierno, incumbida a

RESOLUÇÕES da assembléaeommunicadasâscommis- Luiz :M:outinhoJ~imRAlvareseSilva. Vejo a
sóes'78ess.de '1 de Julho. ... .. . prop, do dep. ItIontesuma n ..2. .

RESPOSTA. do presidente daassembléa' á falla de f ROlDRWO José de Figueiredo fiJ[oreira~-·Sess.de T de
S.l\Lno dia da installacão.-Sess. de2 e 3 t Oilt.

. de Maio. '. . . ~ .. . ,. RODRIG.QPintoGuedes:Vej. aprop. da com. de
RESPOSTA ,dos presos da Ilha das Cobras ã carta do guerra n, 1; e na sess. de 18 de .Julho

a~mgo da ordem. Vejo a prop. do dep, Xa- a sua resposta ao ofL do secretario "da as-
Vier de Carvalho n, 1. sembléa.

REST.~URAÇÃO da Bahia.-Sess. de 9 elO de Junho ; RUFINO José Felisardc Costa.~Sess.del1de
e. 17e 18 de Julho nos off.do mínv.da ma-

l
Junho. ]}.o 1.0 °.. ,fC domin.. do.ímperio, Vej ..

rinha. .M -Fabrü;a de IerrodeS. João de.lpanema-e-

SAtAII.IO: sobre a intellígencía deste termo.-Sess., SEQ"i'ESTRO ~ 1J~ns.de~habitantfs.d'Anf?ola.Ver"
do lo delUalO. I ~. NegocIantes {~.apraça .. do RiO tie Ja-

SALVADOR José Haeiel e . Vejo -Inspectordoarsenal ineiro.-
do exercito.-.. ISERAFEMàos jlnjos .-s-Sess.dé 4 de Nov,

SANCÇXO ~o .mcnareha nas lei~ dasassem~léas eon-ll· SERVEN1FESdo.J)i!1i:ioda,Assel~~bl.éa.Vej. nprop. da
stituintes.c-Sess, de 2v, 26, e 27 de Junho, e *.. ..com. d~re(H1CçãodoDHlriOn.5.
29 deJulho-l SES}IARL\s.-Sess~ 14deJulho. Vaj. a prop, do

SANTIAGO~ar:rido. Vejo o par. da com. de legislação ' dopo Vergueiro TI. 1. '
n , v4... .. ISEssÃopermanen~,e.Vej. aprop.do dep.Andra.da

SEBASTIÃO José Nunes de J\lagalhães. Vejo na sess, , :Machado n, 12,eo par •.da comeespecial
de2 de Agosto a falia do dep. Ribeiro I lh2.
Campos. !SESSÃO S:3,creta:·c'omo .se ..deeida.se.tem ·lugar.-

rl- J é ~ SOl V •. .::l ~ ~Q;;:",1·n 91 ,..1n 1··u1'!... 0:::iEIM.STIAO os ua 1 vu. eJ. a Dfon.daeom. ua! .. . ....,......... u'-'~,='""" "C~ w.
policia n, 2. ~ " i SESSÕES seC1t~eta~.-Sess. de 21 de Julho ;20 e 21 de

S - L . T' . Silvav Yei .1 Agosto; 4, e 17 de Outubro.
EBASTIAO mz moco (1a 1 va. Vejo na sess. de 10 I .,.. . '. ,n' . • •

de ~ov. o oir. do .g9v. participando a no-lSn:W"ESIRE Aiv~~~s u~ ::;l~V~: VeJ. o par. a~ co~ f:
meaçao de.novos ministros "de..es~ado.i . ~~d-i:~ih.·;:'ou, Iv. Entrou na assembléa e

t Ui-' diu.lí •

SEBASTiÃO T;ixeira Le~tão,-?ess..de 1;J.de Agosl?t! SI5AS de Campos. Vej.~ Manoel dos Sant9s Pe~
no 4 off. do mm , do unpeno. Yej, {} pa\. ua!reira, e Joaquim José Gomes da -Sílva e
com. de fazenda n. 15. f Castro.- '

SECRETARIAS ~e estado, ~e~s emolumentosçnumero ISYSIE,'1IA Iitterario, philoscphico e ~na)ytico da arte
de offíciaes etc. VeJ.- Offleiaes das secreta- da paíavra, oãerecído por Félix Benvenutí.
rias da estado do Imperio e Justiça.- ~Sess. de 25 de Outubro. .

SECIDJ:'tA1Rlose'lieitos para commíssões.c-Sess.de 4: de SOCIEDADE!? de mineração .. Vej.= Antonio d'Ávila
Junho. Bettencourt•.....,,;,.

SEGREDO das.cartasdocorreio.Yej. a prop.do dep. SOCIEDAUES secretasóVej.oprol.dele~n.3 .
Alencar u. 3. . §UBSCtUjl"Ç:4:o abeJrtaJlela c~D()al'a do Ih? 4e Janel~o

" .... . r;:.. . ••.. ... . ~. • . ... .. parafacilitaro iregressodosbrazllsnos reSl~
SEl1'..I!INAJUO de IV', José,,,,:",,"Seso _.de 14 de Agosto, no dentes em Portugalo-Sess. de 10 de ..Novem-

OH. do mm. do lmpeno. bro.

S~~UNAI.no....•...·..·.deltü·.e.}.lha...G..1'.a.. n.···.d.·.·...e...-.Se~. de...~d.. e Set.. SiJSlPEN.S~O do.._px:ovim...ento. d..osnen.efi... CÍ.o.. S. 16.c.c1esias~
no 20 of!f••uç rom •..~o Impeno. VeJ ~ °par" tlCOS •.VeJ" a· prop •.do .dep.' Paula o D,leUo
dlcom~de mstrucçaollh2.n. 1.
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TADELLA. de leis. Vej.a·pro'p.do dep, A.l'l.lUjOLima[ Tirol[AZJosé Tinoco de Almeidá ..,.Sess.de 2..deJu-
n, 2; e as sess. dJ~ 28 e 30 de Agosto; 11, nho e 9 de Julho.
22,24 e 2~de Setembro. THOl[AZ da Silva Alves. Vejo o par. da com. de

TACIlIGRAPHO~. yeJ. as prop, da com. da redacção legislação n, 3. -
do Díarío ns, 2 e 4: e os par. da mesma THOMAZ Xavier Garcia de Almeida e Castro. Vej ..

. .com. ns, 2! 3, 5, ~' 7 e 9. . o par. da com. de poderes n, 31. Entrou na
'lHllODORO .ToséBíancardf.c-Sess. de 16 de l\<falO e ..assembléa em 25 de Outubro.

15 de Setembro. Vejo as prop; da com. da TORQUATO José Pínto , Veio o par. damesa n 1
redacção do Diario ns. 1 e 6; a da mesa n , 3; TRABALHOS atrazado~ daa.ssen:'bléa. Vej. a pr~p:do
e o par. da mesma com. n, 8. dep. Fernandes Piuheiro n. 3.

Tll:EOTONIO Alves d'Oliveíra Maciel. Oíãcíou-se-lhe TRABALHOS de commíssões i sobre a designação de
em 16 de Malo , Vejo a sess,' de 3 de Junho dias e horas para elles. Vejo a prop, dó dep.
no 2° off, do mino do Imperio; e o par. da.~ Nogueira da.Gama .n. I.
com. de poderes n, 11. Entrou na assembléa !RATADO de educação. VeJ. a prop. da com. de in-
em 16 deJunho, strucção publica; e o proj, de lei n, 13.

THESOURO Nacional. Vej. -Estado do Thesouro Na- TREZE de. Maio : brigu,e de Lisboa-s-Sess. de 9 de
cional.- SeLembro no OIT. do ~mn. da marinha. Ofr.

T
- ,'--' n • F . _ ao g?v: no mesmo dia : resp. na sess. de

HOMAZ Antonio da Costa Alcamí ~rreIra -Sess, 10. Vejo o par. da com. de constítuicão n.14.
30.de Junho no i- ofr. do mm: ~0.Impeno. TROPA lusitana prisioneira. Vejo -Prisioneiros lu-
Vejo o par. da com. de eonstítuíção n, 10. sitanos.-

THOlIAZ Antonio Maciel Monteiro. Vej •. n~ sess. de TROPA de Porto Alegre. Vej. - Veto absoluto.s-,
2 de Agosto a falla do dep, Ríbeiro Cam- TUfu,O novo de taehígraphos, Vejo os par. da com.
poso da redaccãc do Diario ns, 5,6 e '7.

u

UNIFORMES de tropa.-Sess. de 20 de Set. Vej. o
par. da com. de guerra n . 12. .

UNIVERSIDADES. Vejo a prop , do dep, Fernandes
Pinheiro n. 1; o par. da com. de instrueção
n. 3 ; e o projecto de lei n. 26.

» pedidas pelas eamaras das víllas de Queluz,
S. João d'El-Reí, e Barbacena.c-Sess. de 20 de
8et.

UNIVERSIDADES pedidas pelas camaras de S. José,
Caeté e Tamanduá.s--Sess. de 30 de Set,

» pela de Baependy.~Sess. de "I de Out,
l) pelas de Pitangui e Sabaráv--Bcss. de 10 de

Out ,
» pela da Campanha da Princeza.-Sess. de 20

de Out ,
» pela do Príncipe, em Minas. -Sess. de 30 de

Out.

5

v

VALENTIl! José dos Santos-e-Sess. de 30 de Setem- - VICENTE José l\>lascarenhas. Vej. - Eleição dos de.
.. bro, no off. do mino da justiça , putados de Sergipe. - ..

VARZEA e estrada do Carmo. Vej.-Camara da cí- VICENTE Justíníano da Costa. Vejo o par. da com.
dade de S. Paulo c-« da redacçâo do Diário n. 1.

VENANCIO Henriques de Rezende - Sess, de '7e 9 de VICENTE Navarro de Andrade. Vejo a prop. da com.
Maio. Vejo o par. da com. depoderesn. 6. de sauden.I.
Entrou na assembléa em 17 de Maio. D. VICTORlNA. Rosa Botelho -Sess. de 14 d'Outu-

VENDA de Páo Brazíl para supprír as despezas da 11 bro·u·· ,.. . .
província do Rio Grande do Norte -Sess. dCTOlUNO Ribeiro d Olr~eIra e Silva, VeJ. o par.
ile 14 de Agosto, no off, do mino da fazenda. da com. da redacção do Díarío n. 3.
Vejo o par. da com. de fazenda n, 31. VmGINIO Rodrigues Campello, Ofâciou-se-lhe em 6

VETO absoluto proclamado pela tropa de Porto Ale- de Setembro, como dep, pela Parahyba :
gre _ Sess, de 21 de Julho; na sess. secreta. Resp. na sess. de 30 de Outubro.
Off. ao gov. no mesmo dia: resp. nas s.ess: VIVAS na assembléa pela sua ínstallaçãov-e-Sess. de
de 22 e 23. Vejo o par. da com. de constitui- 3 de Maio,
cão n. 4; e a prop. do dep.lilontesuma n. 5. VlUVA e herdeiros de Antonio Ignacío de Mesquita.

VICllllTi Ferreira de Castro e Silva.-Sess. de 12 de -Sess. de 4 de Nov.
Julho. Vejo o par. da mesa n , 2. VlUVAS dos militares do exercito pacificador. Vejo

VICll:l'iTE Ferreira Ramos. Vejo o par. da com. de a prol?' do dep, Rodrigues de Carvalho n. 3, o
peti~ões n. 2. o proj , de leu. 35.



18 INDICE
V(lADORA (corveta portugueza).-Sess. de 18 de .Set, de Set. Vej. a pro];>. do dep. Lopes Gama

no oli. do mm, da marinha; e 22 dito no oli. n:; e a do dep. Henriques de Rezende n, 3.
do mino do Império. VOTAÇAO empatada, que alieito produz.-Sess. de

VOTACÃO por escrutínio secreto.c- Sess. de 30ne 14 de Agosto.
Ãbril. . . VOTO de graças. Vejo li prop, do dep, Andrada

VO'i'AçÃo~emmaterias eonstítucíoneesv-> Sess, de ] Machado nv I , e a. sess, ae 28 deágosto,

Zlll'ERINO Pimentel liIoreiraFreire.-Sess. de 6 de Nov, Vejo o par. da com. de legislação n, 60.



DE

PROPOSTASq PARECERES E PROJECTOS DE LEI

N. 1 - para a non:eação de ordenanças ao servíco
da assemhléa, e remessade livros dabíblío
theca public~par~ a m~sma ~§~embléa.
Sess. fie 10 aeMUlo·.· Ofi. ao gov , no mes
mo dia. Bespvnas sess. de 16 e 30.

2 - sobre o numero "dos empregados precisos
na secretaria da assemliléa.e-Sess. de 21
e30 de Maio e 3 de Junho. Vej. a sess,
de 30 de Junho.

3 -- nomeando o porteiro e ajudantes do por ..
teiro da secretaria da aesémbléa.--Bess. de
12. 022 de Agosto, Vej. a proposta sem
guinte.

4 -' nomeando Joa9:uimJosé Teixeira para aju
dante doporteiro da secretaria da assem
bléa.-Sess. de 30 deOun

Da com.. de cOnilmeFcio:: , I
N. I -, para se augmentar o numero de seus

membros; e nomear-se commissão de fõra.
- Sess, de 6 e? de.Agosto,

Da com.. de goe1'i.Ta::

N. I - nomeando os membros da commíssão de
f6ra.~ Sess. de 12 de Junho. Vejo os off.
aos ditos membros na sess. de 16 de.Julho.

2 -sobre a regularidade da sua communíea-
çâo com a de f6ra.- Sess, de 17, 18 e 30
de Junho.

Da com.. de msti'ucção::

N~ '1 - sobre o meio de haver um bom tratado de
edueação.c-- Sess, de 4: de Junho.c-Ve], o
proj, de lei TI. 13.

Da com.. de poneia::

N. 1 - sobre o numero dos empregados precisos
no serviço da assembléa.e-- Sess. de 28 de
Maio, e 30, de Junhot~Ve], o par.da com.
d€ fazenda n. 6.

2 - nomeando os empregados para o serviço
da assembléev--Sess. de8 deJulho.

Da com~ da i'cdacção do Di@lF.?io ::

N. 1- para,ser incumbido o Diario a um redactor
ínterinov-- Sess, de 16 de !VIaio.

2 - offereeendo um projecto de regulamento
para a mesma redacção.e-Sess. de 16, 22,
23 ' e 24 de Maio. OfI. ao gov. em 9 de l

Junho. ~

3 ~ nomeando um escrípturario para a redae
ção.-Sess. de 12 de Junho.-

4 = sobre a folha dos ordenados dos tachigra..
phos.e-Sess. de 16 de Junho.

5 - nomea':1do um servente para o Diario.
Sess. deS de Julho.

() - para haver 2° redactor do Diario.-Sess.
de 26 de SaL

Da com" de §s'[1!de pollliea ::

N. 1 - nomeando os membros da com. de f6ra.
Sess, de28 de Maio.

2 - para se pedirem ás eamaras informacões
sobre enfermidades" lugares insalubres,
etc.~Sess. de2 de Junho. OIT. ao gov.
em.S,

"(*) Esta ,tabeUa talvez pareça a" muitos desnecessária, mas euajulguei.util:. 1° porqUe, faz vêr 'com
~a~s. clareza. o peocesso, queseguirâo· as matarias offerecídas á con~í~eração daassembléa:" 20 porque
fmlcllItaao Ieítor, quefôrestranho aos trabalhos do congresso, a notícia de todos, para escolher os que
tlxcitarem ,a suaioúrlosidade; e, vêr ,nos respectivos lugares~.gl')mo farão debatidos ,6 ultimados. Accresce
aínda que. não se alonga cO?l, ellaem demasia o indic~,:S:i'que sendoindispensav~lajuntaraos artigos
delle qU3Sl tudo o que se dIZ na tabella, ficava pouco n:,40S extenso, e muito mais confuso-



N. 1 - sobre carnes veirdes e farinha de man
dioca. - Sess. do l° e 11 de'Sét. Off. ao
gov. em 13.

2 - para se não alterar projecto algum depois
iiasanccionado, salvo oamsode antinomia
ouabsurdq.-.• Sess.de.3 e 4 de Set.

s -.p..ara se r.etoé~r •• o .r.ela,torio.d.ó...esta.q<{.~~
fazenda pubhca,. antes de .se. llX\'PtllU)J[!~
Sess·,.de 7rdeQut.•

INDICE
Do o1Iillp••1O.illftC.1i' li J ar~lls mesma províncía, - Sess. de 18
N. 1 ,... sobre a entrada do dep, Costa Barros na e "'~I Out,

assembléa.-Sess. de 5 e ô de Maio. Vai. 11 - sobEepopulação e divisão da freguezia de
I) par. da com. de poderes n. 1 e o da com. • S. João d'EI-Rei. - Sess, de 21 de Out,
de legislação n. 16. Jl2 - :para se declarar sessão permanente a de

2 - sobre chamamentos á ordem, e apoiados. Ll de Novembrov-- Sess, desse dia. Vejo o
-Sess. de 21 e 25 de Junho. par. da com. especial n, 2.

3 - sobre o segredo das cartas do correio c-« Do de Andr. ill
Sess, de 26 de Julho. Ofí', ao gov, em 29. p." a 'iIl e li

_ Resp, na se~s. de 9 de Agosto. _ .1N. 1 - para se pedirem ao governo íníormacões
4 - para se p~direm aogove~~o n?~Oell .s9br61s9bre secretarias de estado.- Sess: de

11 federsção do Estado Clsplatmo.-Sess. ge 10 Set Ofl ao sov em 12
de 17 de Set, Ofl.aogov. em Iê, Resp, . . l:>' •

na sess, de 9 de Out , Do dopo MiIlnjo Lbna.
5 - sobre 11 leitura de pareceres novos, ha- "T 1 - .

vendo adíadosv-e- Sess, de 18 e 24 de Set, r,. - paranao serem }i.da~ na assembléa as íelí
mtaçoes, mas 50 indieadas. - Sess, de 11

Do dep. AJlmeida c l\Illln.lIque..qnell de Julho.
N, 1 _ para s~ reduzir áprqpostll:'-O .parecee da 2 - par!! .. ~e encarr~~aJ.' a uma commiss~o es-

com.d~e'c?nstít.niçãOsobireàl~leação dO~~~~~'d~ Jgr~aJ~:.a tabella de leis, -
dopo R1beH~ ~e Rezende para intendente 3 _ relativa ao art 88 do . '~ t d
geral da polícia. - Sess. de 19 de Julho blé ;. _ regllll;en o a assem-• ea sobre discussão de projectos, - Sess,

Do dep. l\Ilva..es da SUva • de 18 e 23 de Out,

N. 1 - sobre constmecão e concerto dê pontes D", dep. Araujo 'iJiann",.
na província dê Goyaz , - Sess. de 22 de
Agosto.Ofl. ao gov. em 23. Resp, no l0 de N. 1 - para serem apoiadas por 30 deputados as
Set, emendas feitas depois de cerrada a 3a dis-

'2 _ sobre providencias relativas ao Gentio Ca- cussão.- Sess, de 3 e 4 de Set,
noeiro.- Sess, de 10 de Set, 2 - para se augmentar o numero dos compo-

sitores Dicrio da Asse711oUa. - Sess;
Do de"". Andrlllilla" lIIaétiado • de "" ",p" O"" "O gov e' "" -R"" ~ -= vo'. li;" v.. m'_. esp. na
N. 1 - sobre o voto de graçss.c-Sess, de 5136 de '" s':s&;'7.de O!'-t.

Maio. Ofi. ao gpv. no dito dia ô. Resp. na «» - :a;,"',r;; ~e nao ~~arem pareceres sem se fal-
sess, de 7. VeJo -Deputação3a.;-;1 ,.,v!,4",?~poslçao a elles, - Sess. de 14 e

2 - para se pedirem ao governo mappas esta-I . ~ u'" '-'uc.
tístícos das províncías, e tomarem-seme- Dai!!e". Ball'ào des,,'Ullto ii,mall'o:
.didas contra ciladas dos inimigos do Brazil.1 . . . ' _ . '. ~. _
-Sess. de 5 de Maio e Junho. Ofr.ao N. 1 - sobre ",_prec1s<;,0 de mformó.çoes.do estado
gov. e1l114 de Junho sobre a.ir~~essados da naçao. -l:iess. de 22 dellIalo. Off, ao
mappas.Resp. nas sess.. de 201Ie Junho e gov. em 23. Resp~ do mino da guerra na
16 de Julho. ses~. de 2 116 Junho. Vaj.a prop. 110 depô

:3 _ para significar a assembléa áS, M. L, por Mara n, 2,.§. ado dept.,J\1onte.s~ma n. 6....
uma deputação, o pezar que sentira pelo 2 - para se f~drram doarchiv?rínlit~r cartas
Infausto aceidente, que P.. Ilz,;,,·a.em'~rigl) geogr~y,ucas e topo~ra.. ph.. ieas do.lmpeno.
li sua VIda. -Sess. de 5,de .1[,1!lO. OfI. ao - Se". ,1Ie '7 de Julho. Ofi. ao gov. no
gov.no mesmo dia. Resp, na sess. de '7. mesmo dia, Resp, nasessc.do 12.
Vej.-Deplltação 6'. . Do 'li!ep.(ll!lldas:

4: ...... sobre míticías .de S. Paulo destacadas no
sul';,-,sass. de 21 de Julho. Vej.o par. 1Ia N, 1 - parase chamarum supplenteem lugar do
coracdeguerra n. '1. . - . ..' deputa~o nomeado. Miguel Joaquim. de

5 .,...sobre, requerimento de Jo1í,o José Martins Cerque1ra. -Sess. de 14 de.Put. Vej. o
Pamp-lona Côrte··Real,,- Sess: de 13 -de par.- dll.com. 1Ie.poderes n. 33.
Agosto. Ofr. ao gov. em16. Resp. na sess.
de~. Vejo o par. da com. de legisl/lção Do dep. Calmon.

n.as" N. 1 ..... para se erigir 'em viUaa povoaçãode'l'Ia'-
li-para se mandaraS. M.Lum exemplar do zareth. _ Sess. de 14 deOút.

projecto da constituição.- Sess.•.de 9 e 10
ile,Set. Ofi. ao. go-y..em 12. Regp. na sess. n. dep.C.1i'J!i\Ci..o •
den.

'1 - sobre providenoiaspara cobrançlls de bens
de ausentes e abolição do jnizo respectivo.
-Sess. de 12 de Set.

S - para se.er~gir em1'illaailha da Itaparica.
..... Sess. de '7 e!~4ode Out.
sobre afllgl!-dacor'l'etaL~1JeraZ. - Sess.
de 14i'deJ!Out.

10"-" sob~ll' anomeaçlilo'd0ium.membro do gow I
vettioda Btlhia' 'pua' cornmlIndm!llileu'dlllll'1



INmCE 21
Dó '.lep.(JIl....e...o '<ItaiUttnltlll<..: "" ~

""Ó Uel" Fe,·muhle"Pilnille..... ,
N. 1 - sobre o. cõrto do páo-brazil. - Sess .•de 28 N

de Junho, 19 e 28 de Agosto. . 1 - j!ara a creaçõo de uma universidade. -
2 ·........ paraseultimar.o processo dos .presos da Sess.. de 14 do Junho e 5 de Julho. Vejo

ilhad;lsC~bra~.- Sess.de3 di.Julho. 2 _ o proJ. dE)m n:.26. . .
3 - para aextíncçãodo corpo de estrangeiros. I sobre p~oHde~"las precisas nas fronteiras

-_Sess;.de21de JulhovVej , os par. da aO~Ea mcursoos de hespanhoes. - Sess ,
com. de guerra ns.Se 10; e o pro], de lei 3 eb .i) de Set. 9rr. ao gov, em 17.
n, 29. - so ~e meios ue abreviar as decisões de

4 .. - •.para. se tratarem sessão secreta do prece- ~roJec~s, pareceres étc.- Sess. de 15 de
dímento da. tropa de Porto Alegre.-Sess. et. e ~ de Out.
de21de Jalho.. Do<<1el" Fe""eiJra <.!le A"anjo:

5 - p~r?- terem preferencia nos empregos os N _ " ;,.-
milítaresçquetivessem servido. nas cam- . 1 _~bre a ;:upressao das netas das sessões de
panhas do sulouuorte, e para se dar baixa 1" de. ;:,ete~bro em diantev-c-Sess, de
aos soldados que a pedissem tendo pre- . de Out. OIT. ao ,!;l0v. em n.
enchido o tempo da lei._ Sess, de 22 de 2 - para se declarar dia de festa nacional o dc
Julho. 12 de Outubro.-Sess. de '7 de Out, Off', ao

6 - para ser extensivo a todas lIS províncías o gov.eml); re.§J?; na sess., de 10 ; orr.2"
perdão concedido aosdesertores.- Sess, vez,:o.go,;:. em 1'1. Vejo a sess, de S de Nov.
de 22 de Julho. e o 3 D.ü._iJl·og;ov. nadelO. Vejo também

'7 ..... pararvoltar desta eôrte o batalhão de - deputação 9'.
S.Paulo á sua província..... Sess, de 22 Do dop. Fl':Jmça:
de Julho.· ,

8 - sobre o arLigo= notieiasnaeionaes-c- do: N. 1 - para as cornmissões indicarem as matérias
lhZ7.doDial'io do Governo.-Sess. de 2e4 de que a assembléa precisava de informa-
de Agosto.Vej. o par. da-com, de cvn-I ções, sobre todos os ramos de adminis-
stituícão n. 6. tra~nn publica. -. Sess, de 22 e 23 de

9 -' para ·s.e, regular o numero e soldo das. Agos':o.
tl'opas._Sess. ~e4ô'eAgosto. Vejo o par. 2 - se combater, na proclamação da as-
-da.ccrn. de guerra n:.lO. ~.2mbléa, a parte do offleio do ''''overno de

lO -,para se .não pl'omulgarh}i alguma da .i\'0d:lgal dirigido ao de Pe1'!la~buco, que
assemhléa com pena.de morte.e-Sess. de 3 c retatrva ao systema constitucional. -
de Ser. Sess, de :3 de SeI.

Ll - sobre a admissão de prisioneirosIuzltanos '3 -para se adiar o additameuto do dep.
no exercito do Brazil.-Sess. de 11 de Out. Alencar ao art.2·doprojectode constí-
Off', ao gov. em 13: I'asp.nll. sesa.deIê.. tuiçâo , -Sess. de Iêde Set.
Vej.opar. da com. de guerra n. 20. Do .dep~ Gom!i<.!lo o

Do dep. c,.,sta :8a"'"Ill'&: N. 1 - para regressar da Bahia paraMinas obata-
N. 1.-'- para,s~ darem-agradecimentos à esquadra lhão de miliciasda comarca do Rio das

brazllelra..- Sess. cde 'I da .Agosto, Velhas. - Sess.de 1ode Agosto.
2 -. para se .declarar dia de festa nacional o de D<:> <.!lep• .liJ['lln"''l""es de Bozende :

7 de Setembro•....:Sess. dei) de Set. Ofl'. ao . - .• .
go,:..no mesmo dia.: resp ; na sess. de 6. ,N. 1 - para se nao fallar mais de uma vez crú 4"
Vejo ou..tro ofi'.ao,gov.em 9 de Out. e _ !j" discussão. ainda sendo autor de-emenda,
deputação 8."_ Sess. de 3 e '.!-de Set,

E _ ~aFaa extinc,çãodo Quílombo Guandú. _' 2 - sobre a publicaçâo ímmedlatadas sessões
Sess.. de 18 de 'Selo Dfi'. ao gov. em 20 : daa.ssembléa desde 15 de Setembro.em

, d '2" i!.iqIlte. - Sesa.doIõ deSet,resp, 'na sess. e u, 3 - .para se contaremos votos .pró e contra no
Do deI'. ClI'''''Z Gomrêa: y;encimeníodasmaterias.-=Sess.de 26 de

N. 1 - J)?àraSer attendída em suas .supplicas a Set,
Junta do governo .da ,Parah,y.ba.~Sess. de _. .. s«4 de Junho. ' ",o ..el" ",-opes ""ama,

Do dep. Dias: N. 1- para se .pedir:áéhancenaria~móruma ta-
belia,.•de .decretos dascàrtes de Fo,rtugal.

N. 1 - ,para entrar na lista das commissões a de _ Sl.lss. de30de,'!ulho. Vt;j.. ,ua mesma
·po!iticainterna.--'Sess.·de i9 de:JIulho.' sess. ·OcoIT••do min.,do Imperio ,sobre .este

~ -para seestramarehl'aS matel'ía:s, que po- b' t" oJ.eQ O.
dião uecidir-se'pelos'\io'IO'stle46'd'eputados 2 - SOQN a el1trada deF,raJ!Cisco lifanoe!
das que exigião mardr'Ílumerl}' .....'Sess. de l\fal1tins;Jtamos;eManooJ Marques Grau-
3 de Set. Vejo o,par. da com. de cOllsti-, gejl1o~ .1111S Álagõas'7 Sess. deS de Set.
tuição n. 16. I ,3 '-.'SQIUB Oil!utoi'isar-'sem commissão de peti-

Do 'deJl!l.1i)..<Ü'~St.1!I&'l: ções para dar a estasiosseus respectivos
destiuos.-5.ess.. do lO de Set.

N. - 'llôllre ,a 1iherdàile de imlll'ensa......·Sess. 4,- para votarem eml'!latériascollstituciollaes
de:lMde';MaWi e 14ide Jmdío. Vejo o proj. todos oSidep'lI-taô,ospreSel1tes áchamada.-
dlllei Jill. 86. Ssas. de,26 íle$et.

()



22

I -para sedarem.agradecimentos aOCOm~8\n4
dante do exercito pacificador da Bahia, e
ao governoprovisorío da provincia.e-Sess
de 21 de Julho.

13 ~, para se erearUma~omiJlÍssã(}de malho..
rementc da casada miserieórdia desta
eêrte, - Sess, de 22 de Set. Off. ao go..
vemo ern.27.

14 -S(rbre .·.05 .. v8I1d ment6s .do 'ínspeetor do
arsenal·doexereito .-·Scss.· de 22 de Set,
!êj. o par. da com. de ig'uerra n, 17.

15 -50bl'ea gratifi;'~at~ãode Labatut........Sess. de
22 de SeLe23 -Out.

16 - .:~obre a demos..a .. da .publicação do ma
nifesto do governo~e falta de nomeacãc
de agentesdiplomaticos.~Sess .de 30' de
Set.e 29 de Out.Off.ao gov, em 30
deOut.

r'1--para se .Cl'earua 'Bahia-uma junta pro
tectora de , agricultmaa commercio. 
Sess, dé4d'8 Out,

18 - sobre Q' tituIQdemal"quezdo!iaranhão
dado a Iord Coehrane.-Sess. de 18, 29 e
31deOut.

19 - ~ata â extineçãodóscommissariados.
Sess, de 21 de Out.

20 _.. para se chamar o ministro da guerra á aSd

sembléa...--Sessão 11 de Nov,

Do dell.~" Bezcnac (J(~§t.~::

N. 1 - para se crear unla junta .de saudepu 4

blica. -- Sess. de 18e 211 de Junho.
2 - sobre,Çl jniBo d'àusentes....- Sess. dc.4

de Julho.,V0j, opar.dacom.delogls"
laçãon. 27, e o proj •.de lei n. 1"1.

N. 1 ~ para se suspender o provime~to dos be..
nefleios. - Sess. de9 de MaIO e 12 de
Junho.

2 - para a publícaçãode ummanifesto do ~o
vemo ás naeõesr-« Sess. de 30 de NialO.
Off. ao gOY. no mesmo dia.

3 - 'Para se ordenar a formula da promulgação
das leis da :assembléa.- 86SS. de 30 de
Maio, mas acha.-setranscrípta .na de ~2
de Junho, Vejo o par. da com. de legís
Iaeào n ,I, e o proj.de lei ll. 12.

4 - pârase ordenar .uma lei que marcasse a
êspllera dos trespoderes politicos.- Sess.
de 9 de JU.11ho.

5 - sobredestacamentos de tropas da provinda
de S.Paulo. - Sess. de 17 de Junho. Off.
ao' gov. em 19 rresp. na vsess. de 3 de
Julho.

Da oxlepo Noguei'ã'a, lla ;L;(ama=

N. 1 -para se marcaremdias e horas aos traba
lhos das cemmissões. -Sess. de 12 de
Julbo.

2 - sobre monte....Pio.- Sessvde 18 de Julho.
Off. ao .. ' em 23:. resprna sess. de 28.

3 - sobre Z,( .partieipação da' nomeaeâo dos
:.. . ,elo ' ' '.' ' do '" hmemeros daconunissãode fõra demarin a

e grwerri3í.-Sess. de 19 de 'Julho. Off. ao
gov. no mesmo dia: resp.vdo mino da
guerraem 23.

5 -paI....a. se.· apontar o jrumero deV8zes.que.1íallasse qualquer deputado. - Sess. de 41
de.Out. ~

D©dep..Montesuma :

N. I - para se communicarjí assembléa o que
houvesse entre o gabinete do Brazil e os
estrangeiros, -Sess. de 29 de julho.

2 -sobre a revisão do Diário âo Governo. -
Sess. de lo de Agosto

3 - para se chamarem os deputados supplentes
da Bahia.- Sess, de2 de Agosto. Vejo o
par. da com. de poderesJJ.21.

4: - sobre a duraeãodassessõesv-c-Sess. de 4 de
Agosto. .

5 -- para se lêr naassembléa aprodamação de
Sua Magestade sobre o procedimento da
tropa de Porto-Alegre. - Sess, de 8 de ,:
~~2~to. Vej.a prop. do dopo Souza nleHo'

6 _.. para. se pediremintormacões ao governo I
sobre o estado do Imperio:- Sess, de 18,
19 e 22 de Agosto .'Irej. na sess, de 22
uma emenda do dep. França ql.!? depois se
tomou como indicação.

7 - sobre o progresso damorphéaem!'Iinas.
Sess, de 22 de Agosto,

8 - sobre os balanços da íntendencia dapo
Iícia, -'- Sess, de 23, 25 e 2'7 de Agosto.

S -para se darem para .a ordem .do dia dons Do dep.. PCll'cira d.a Cunha::
pareceres adiados .-Sess. de 28 de Agosto. N.

lO -- sobre a portaria do .ministro da guerra
para o desembarque do marechal Luiz
Paulinov-e- Sess. de 15 de Set,

n -' sobre a admissão derofflcíaesluzítanos
desertores ao servieo do Brazil.-Sess . de
15 de Set.Vej.osopar.da com. de guerra
]]5.13021.

12 - flobre o balançodothesútlro publico. 
Sess. de 18 e 2'Z de Bot. Off. ao. mino da
fatenda em 25:iresp .. na sess. do 13 de
Dut.Oft'. ao min.dobnperioem14.

Do dep..:Maia::

N.. 1-· d~ando,,-:l.msapontamentospara.a pro
crsmaçao: da assembléa, - Sess.de 5 e 28
de .Maio, .e)1 dewJunho.

2 -para.sepedirelIL.<l.úgoverno .as noticias
tanto extérnascomo.ínternas que interes
sassem a nação . ....:..Sess. de 23 de Maio.
Off. aos mincdoImpre mar. no mesmo
diarresp. do.Iv na sess.de 7 de Junho.

3 - sobrerecrnlamentospara o exercito. 
Sess.de24 deMaio e 14 de Junho.

Dodep_ l~lih!ll.nli~ Tavares:

N. 1 - para se abreviar aredaeçãoda lei da pro
mulgação dos decretos da assembléav-c
Sess. de 16 de Agosto.

Do de:l!.l''' 'Mal1t'lannode .J\.lbuquerque:

N. 1 - sobreuégocios duMonteYidéo, sua occu
pação;incorporação, etc.i--Bess. de 30 de
Set.Off. ao gov. em 2de Out.

Do dep. Ma!['tim.s Bastos::

N. 1 -= sobr~ .amnistia. - Sess, de 5, 9,21 e 2:'2
de MalG.
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3 - sobre ,conh,ecenças,sala'dos e ;,direitos pa

roehíaes .dó bispado:deMarianna-Sess.
dé <2Z, de Julho, Vaj. o par. da com.
.ecelestestica,

Do,dep~Rlbcill."o.de ,Andr311l.a:

N. r - sobi-eo {nrgamento depensoes, grati
flcacões ete.•..·feito'pelq tbesouropubtíco,
'em'~~rttldé,de 'avisos ou'portaries.s--Bess,
de 4 dej\goslo.()ft ao gov .nomesmo dia.

2 -para. se ampliar' 0.. ' projectode lei sobre a
fabrica de ferro de Ipanema, - Sess, de
16, de Agosto. Vaj. o pro]. de lei n. 28.

3 -para:'se~arem a'gtadecimentosalord Co
êhrallo·····pela.restauraçãú do Maranhão. 
Sess. de2e 13 de-Out, Off. aolord em
3' de Oun'mae.o offício acha-se nasess .
dé'6 de Nov.

Do dep.. Bibeiro Campos:

N. 1-... marcando prasopara as commissões apre
sentarem os seus pareceres sobre os reque
rimentos a ollas já remettidos.-'Sess. de
10 de Set.

2 - paJ;aseJn~ndarun:adeputação(lSt!a Ma
gestade pelo motivo .•. da,. restauração do
IUaranhão .'-3e55. de 4 de Out:

Dodep. B.ocllul/. Franco:

N. 1 -para se soltar o vigário Antonio 'pereira
Ribeiroeout,ros. - Sess. de 22de Julho.
VeJ.o pai'; da com.. de constituição n. 8"

2 - para se observar em ~inas o decreto de 16
de Abril, de 1821,"relativo a.dísimoa.i-«
Sess, deIê de-Agosto.yej.<1 prop, seguinte,
e o par. da com.ide fazenda no. 2l.

3 ...... para em iliinàs searrematarem.sõ os dísi
mos vencidos, até haver deliberação da
assembléar-> Sess, de 24 de SaL, 23 e 25
de Out.

D@deJPlo Rodrigues delCarvaTho:

N. 1 -'para se processar o autor da carta inserta
no Diario do Governo .n, 124.--Sess e . de 9
de Junho.Díl. ao governo no mesmo dia.

2· - .sobré as ihstrucções dadas '.pelas camaras
de' Olinda éParahyba a alguns deputados.
-Sess.,de22de Julho.

3 - I>ára sedárenlagrap'ecimentosao· exercito
pacifica~or da 'Bahia, .e uma .. medalha de
qistincça.Q;levantl.lr:-se.um monumento na I

23
praç~~a Piedadeetc.__Sess. de6 de Agosq
to. 'VeJ. a prop. do dep. Xavier de Carvalho
n, 2t e os projeetosdéleíns. 30,31, 32t 34
e 35.

4 - para s~apresen~arem redigidos no praso
de. 8 dias os proíectos de leis [ávencídos,
-- Sess. de 25, de Agosto.

Do dep. SnvaLisl!H)~:

N. 1 -parase darem, novas ermnserítúlos á villa
de Valença.- Sess, de 7 de Out.

Do dep. Sonza Nle7Dlo:

N. T - sobre uns rnappas remettidosá eommissao
de estatistiea.s--Sess. de 14 de Junho.

2 - sobre. a. leitura .. da proclamação; de Sua
Magestade, relativa ao procedimento da
tropa de Porto Alegre.-8ess. de 8 de
Agosto. Vej.a prop. do dep, Montesuma
n.5. .

3 - sobre uma fêUcH:ação' do governador das
armas das Alagôas.-Sess. de 27 de Agosto.

4 - para se dar destino ás actas.das eamaras
das villas do Penedo e Poxím, - Sess. de
14 e15 de Out,

Do del~.TebeiiI'~deGouvêa:

N. 1 - para serem os membros da com. de constí
tuição !c.dspensados de assistir ás sessões,
para se acabar o projeeto da constituição.
- Sess. de 8 de Agosto.

O@dep.. Vergueiro:

N. 1 -- para se suspenderem as datasde sesmarias.
-Se:::s~ de 14 e 29 de Julho..

2 - sobre as matérias que deveria conter o
Diario do Gooemov-« Sess, de 4 de Agosto.

3 - parase publicarem no Diario do Governo
as felicitações dirigidas á assembléa
Sessvde 23 de Agosto.

Do dep.. Xaviel· de Ca1i"....·allho:

N. 1- sobre a resposta dos presos da ilha das
Cobras á carta do amigo da ordem, e o
manifesto de um del1es.- Sess. de 23 de
Junho.

2 -- sobraos agradecimentos propostos para o
exercito pacificador da Balüac--Bess. 6 de
Agosto. Velo a prop. do dep.Rodrigues de
Carvalho ll. 3.

Da; ~m-m..d@§'CinCO:

N. 'I - sobre 'os díplomasçlosdeptitad.os com.qu:
soe abrioa a'ssembléa.-Sess. deIS de Abrileô de' I\bio.' ,

2 ....", sobre O diploinadodep.Araujo Lima. 
Sess, de )0 de Maio. >'

D3lfom.. de eoll.ollllí!sa~~o:

N. 1 ~ sobre a representação da.éámara da villa
de S •. Jol'ge dos Ilheos}-:-r Sess.,.de22 de
Maio.,,,Off.:l'f4o ;gúv.·.no mesmo dIa: resp.
na sess,.rle3dêJunho ...

2 - sobre uns apontamentosrelativos á colo
nisacões. - Sess, de 18 de Junho-

3 -,sobre civilisaeãode irrdios.v-Bess. de 5 de
Agosto. Qli .âo gov. em 6 : resp , na sess.
de 30. .

4: - sobre queixas contra o direetor dos índios
do sertão de Vülença.- Sess.de 23 de
Set , Off'. ao gov.em 25. . .

5 - sobre queixas contrao dírector dosindíos
da aldêa deS . Luiz Beltrãov-« Sess, de 23
de Set. Off.ao governo em 25 ~ resp .~a
8ess. de 24de Out. Oftnovamente em 27.
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-·-sohr~laekêiçã.otlosdep. '(Ia prrlv:" Gispla'"
tif[(th""""""'S€}Ss,>de23ide: Se~. :e6tleOut. OIT.
ao 150'(. em 7:;resp'.ha 50SS. d'e 24. ,

18 - sobr~ a ereeção do arraial de 'Santa Luzia
em vílla. -.. }Sg~s.d~ 2.~deSet,.

19 - sobre as irre-gularidadés'dà eleição dáj'unUt
governativa da;n~1;Jii~~- Sess.xíe 27 deSet.

.Üll.ao.g<l1/" .~m30!~
20 -sohre '.)tl.dopó.sição·;do.presidente e secre

tario~o.goyernod.e .pernaml:lUpÓ. - Sess.
àe2~deOut",. e 8de. .Nov, OIr.ao gov.
em 10..Uúidó;<t .este .. par, se discutiõ o
desta com. li. 22.i

21 -.sobre, a 12.ameaç.âo; ~~ umnegocíado» ;por
parte do. J3J;azile~ Lop:dres.~S.éss. de 4,

.5 19 ~üei\ov.Úff. aogov, em r:
22·- sobreos aC(J;utecimentosdos'~ias 11 e 12

dsBet. naParuhybao--Sess. de4 e 8 de
Nov, Off', ao gOY. em 10. - Unido a este
par. se discuiioodesUlcom.n.20. _

23 - sobre. a demissão. pedida pelo dep. l\luniz
TavaI'es~-Sess.'de·Jjd.e'Ndv. Oíf. ao mes...
modep. 8.

N. 1 - so~re a, forma de proillúIgar. .asléis da as- Da eom, eeeie~iastfl!!ija;
sérnbléa, _.... Sess .de ·12 de Junho.

2 - sõbrÊia riomeaçâô dedousd-eputa.dos para N. 1 - ~bbl'eaOn~lee~lfçH~.ê;rú?-is.dit'éitos pato..
mino d'estadov-> Sess. de 18 de-Julho. cl1i(1,es nobispaiH{de :N![ariahna~'-Sess,

3 - sobre a nomeação de um dep9-tado ;para; de 15 deOúr. OI!. ao gov. em IS.
,~ni9I1g:Jt~lM:ral dapoliCia.-.... Sess. de 181~a eonl~esFeeial ;

4 - sobre o -vet~.(lbsnltLtí).pr6clamàdo pela IN. 1 -. so.brc a re:pr~sentaÇãodnsofficià'esda guar«

~2~àdedju~i~~to Alegre. - Sess. ,de 23,
24

1 m8:~~t~~r;S:~Sko~~ ~~t:~~~~~ ~i~:
5- sobre a eleição dos d~p~q~Sergipe j3 da á{jlmpetio~

cidade da Bahiav-e- Sess , de4 de Agosto. 2 - sohre aprQP.n.12 dodep, And[!ada 1\la-
OfL aogov. em5: resp, na .sess, de 7 de chado. 8355. 'de II de No'v.
Outubro. .... ... 3 - -sebrea resp, do ·mÍíl'. 'do Inip. relativa á

6- sobre o Diario do GoveJ''}w n.27~~ Sess. reteesemaoãodos effleises da gua-rnitão
de 5 de Agosto. êla··t:ôrte. Sess.de Tlde.Nov, OII:, ao gov,

7 -sobrea licença para se 'litigar com dep , da c(Jmadar:.~rde12d(rNov.
assembléa......... Sessvde 5'.8e9 de Agosto Da com.. de cstatlistiea;
Vejo o par. desta eomc rx fl.. . ... .:

8 - sobre a soltura do víeario AntoI}lo Pereira N. 1 - sobre 'provhiehcias para o sertão de Per-
Ribeirov-c- Sess. de lIde :4.gosto. nambuco.-Sess. de 5 e 20 de Set,

9 - sobre :0 requerimento .denmcidadão para D~ !CO." de .f1li_jtZ'::ieUd~ ~
se ampliar vo praso'Qoseu regresse de I .. _, .. . . ..)~ : .. ' .. _, . _. .. ..,.. .. .
Portugal .para..o BrazH ......... Sess, de 11 de IN. 1 - sqb~e 1!;l0l.epln:8~ça~;~e~espezas felt_us ,~or
Agosto. O.lI. ao gov, em 12:r:e~p;,na sess, ~ ;f;s.e \~:~lrt a?,~.!.at~os.-:-§~ss.d~ 28 ~e
d829 .. Vejo o par. deste, com. fi. la. 1íi.Hl.m. UIí., d.ogOY·i·!1?<;m_esmo.~tha.Vejo

10 -sobreacreação de nova provinoía, tendo '.. o,p~r•.da.cm~1.de.le{5~~la.çaoI,1..5.
por capital o arraial ... de Carinl1é:tltha; e de 2 - ~oR~'e~el;s .de .. ~u~prlr ,;~QeSp'ezas .da
uma nova comarcac-e--.·· S~ss. ~e28 d~ Agos- Jt!n,:a~a_ !él.zendadas,Alaeoas.-Sess. de
to:Yej. ase"ss-.-dc)10ãe8et. no princ. 28ae_MalO.

n - sobre o objecto do par. n. 7 desta com~ 3 - sobre o augmento de. ordenado aos ama..
- Sess. de 5 de Set. nuenses e outros officraes do thesouro pu-

12 - sobre o requerimento de dous cidadãas • bl~co.- Sess. d~ 3 de Jun~o.
para se ampliar o prasa do seu regresso de '± - sonre l'emuneraçao ~~ servlço~.~Sess. de

~~t~g~!v~r:~ ,~~azn. -Sess. de 5 de SeL. 5 _ ;~b~';~ ~ee:~~l~~\8~~s~ ~J!27n1~~~~ho e

13 - i$o"br:e o ohjeeto dopar.-n.9'desVa COffi.- .jo lo de Julho. qU•. ~.9~~~ .. e,ll,l 2,4e)111h?
Sess. -de. 'cij,de Set •. 'OiL ao·aov ..e.Jin'S• ti - sobr~ os ordeqados dosempn~gatlosno ser-

14 ~ sobreacbégada·do!)pigneq,reze,de Maio. viçocdaassemDlé~.-~é.s~.. d~3'qe Julho.
-80SS. de 10, 11 e 16 de SeLOff. ao gOY. 7 -:sohreremu,fAeraçaQdl:\~€lr\Tlços.-Sess. de
ém r16 : :résp. na ise@s.;de12.'Off.'i']Qvamente 11 "e 12 de 'Julho,. . _. . .
em '17·. VeJ.á ,prop.dodép. l\[ontesuma 8 - sobre augmetiío'd~s~l~f:t:gs,~aos,~U~l'das~~
n.lO. Alfandega do:nib.fre'J·aliu'nte.~ess.de·h·

15 ....... goft}tea·fôrmat'le·disemh· 1t)íptuj . de- con-à\3,Jldho.. . ... ~ .... ... . " ..
B~iluif'!ã!o.-SéSS. ,de H 12:ei!3de Set.9 ...... ,,~obr'e ~. ·d1imllrlil.1~O d{ls,-Vem~mtentos de

;l6~-· su.t-.'.Kl.'e.,lf<)... n"iH),()jçí.~epréeisoàe .votos'para deci- !Ju-~~lny, ,j~.. .(~;{Jlg1l.l!él[·ada ,Gamm.. ....-
~'i~'digitfU1i.tie1l'UMil.~St~S·. de 1~e(lj:5 de Set. Sess. de 17'rijl·<.'!AhJÜHnh

D."'iJ)_.. ,~l~ 'Ooml!1.1lei\'('jil.~ :

N. 1 - sobVé:lunarepres'enlaç~orêlntiv& ao par-

~:;w.,i~~iad~.ls6.pd....i:it~i:s~n~g~ J:i~:~~~Sded9
'li,: ~1: ·lr"~h 'eill,p v-e.J w: o"

2 -,dIta re1àli.!aarm:oaestrada;d.o:: Elo de Ja
neiro para Bàrbacena .-. 'Séss. de 9 e 10
de Julho. OIT.ao gov.·em.U. ,. .

.3 - ditarelativa á creação de sociedades de
minerãção;&...... S'eSSi.·deê de Agosto •

-4 _ .. ditüsobre umafa.bríea'deselinsrasos. 
Sessvde 6 de Agosto.

S -sobre construcção dê maehinãspasa fiár
algodão.. e tecer lPan,nos.- Sess. de 15 de
Out.

() -sdB·rel'~Cfuêri:mento. Ue.Jôsé .AnWhio Bar
1J'ó.~a;«é':Meno·,pal'a se' lhe pag'áru seu
SO'ftil1 por ~nteiro.=- Se~s.'dé 15 'fIe Out,

7 - Sü'9Té fabricas lleesiampari8Lépapel.
Sess ; ~'e24 de Out,



25
- sobre aextínecão da décima e outrCisim"

postos, na "má da Atalaia.- Sess, de 23
de Selembroe 8 de Outubro. Ufr. ao gov,
em.Tlde Outubro.

31 -.;. s~hre a ~trBmataçã(} de2 mil quintaes de
P~o-Brazü.- Sess, de 23 de Setembro e
10) de Outubro.

32 -s~bre requerimento de José Baptista da
Silva, 'Para o supprlmentó de certa despeza,
lõ~ess. de 8 de Outubro. 011. ao gov. em

33 - sobre o objeeto de que trata o par. n. 16
desta:com.-Sess. de 15 e 21 de Outubro.

34 - sobre o augmento de ordenado pedido por
Joaquim Floriano de Toledo.-Sess" de 15
de Outubro.

35 - sobr.e o augmsnto de ordenado pedido pelo
alcaide-pequeno da camara do Rio de Ja
neiro .-Sess. de 15 de Outubro.

N. 1 - sobre a. soltura de vários presos dos cor
pos da guarnição da côrte.- Sess. de 17
e 18 de Junho.

2 - sobre a prisão dos offlciaes remettidos pelo
Barão da Laguria.c-Sess. de 17 e 27 de Ju
nho e 2 de Julho. OfI. ao gov , em 18 de
Junb : resp, na sess. de 26. Off'. nova
men te em 2 de Julho: resp. na sess. de 12.

3 - sobre a revogação de uma sentenca.c-Sess,
de 17 de Jnnhô. ~

4: -sobre a soltura pedida pelo soldado Anto
nio Frauciseor--Bess. de,~4 de Julho.

5 - sobre o corpo de estrangeiros.i--Sess. de 24:
de Julho. OiI ao gov. em 28: resp. na sess,
de 31. Vejo opar. desta pomo n. 10.

() - sobre a demora de um processo.-Sess. de
24 de Julho. Oã, ao gov, no mesmo dia:
resp. na sess, de 8de Agosto.

7 -sobre milicias de S. Paulov-e-Sess. de 28,
20 e 31 de Julho. OlL ao r;ov. em 2 de
Agosto: resp. nasess. de? '

8 - sobre o destino dos prisioneiros Lusitanos.
- Sess. de 29 e ao de Agosto. Off. ao
gOY. no lo de Setembro: resp. na sess.
de 5. Vej,o par. desta com. n.20.

9 - sobre numero de tropas, fortificações etc.
-'Sess. de 5 de Setembro. OIT. ao gov.
em 9: resp, na sess. de 25 de Outubro.

10-- -sobre a extincção-do corpo de esfràh"géiros.
- Sess. de 5 de Setembro. Vej. o proj,
de lei n.29.

11 - sobre uma pensão dada pelo bolsinho.
Sess. de 17 de Setembro e 10 de Outubro.
Off. ao igov• em, 13 de Outubro: resp,
na sess. de 8 de Novembro.

12 - sobre novosuniformesda tropa.s--Sssa. de
26 de Setembro. OIT. ao govvem 30.

13 ~ sobre a admissão deoffíciaes Lusitanos no
exercito do Brazil.-Sessode26 de Setem
bro. Oíf_. aogov~em 30: resp. na sess,
de 3 de (Iutubrn, Vejo o.par. desta com.
n.21.

14 - sobre aextíocção de.um batalhso no Ceará.
-Sess.de 13 de Outubro. Off. ao gQV.
em 14.

15- sopre a creaçao ne um.natarnao (ia, míücías
no Rio-Grande do Norte.--.Seoo.do 13 do
Outubro. OIT. ao gov, êm14.

'''I
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3010 '-"S.OD.r.e. 0..... C.ontr,'.a... ctO.da.. ssisasdeca.mpos.~1Sess, de 1'7 e 24 de Julho, 6, 7 e 8 de

Agosto. üfr. ao gov. em 11. Nas sess.
de Agosto foi discutido com o par. se
guinte.

11 - sobre o mesmocontracto.-Sess. de 2 de
Agosto. Foi discutido com o antecedente.

12-sobre o .emprestímo aberto na Bahia.
Sess.de4,5.e 6 de Agosto .OIT. ao gov,
no mesmo dia 6.

13. - sobre a fditade certa quantia em umdos
cofres do thesouro.-Sess. de 5 de Agosto.
Off.ao gov. em 6: resp, deste na sess.
de 13.Vej. o par. desta com. n.19.

14 - sobre remuneracãode servicos.-Sess. de
13 de Agosto. 0iL aogov. em 14: resp, na
sess. de 22. Vejo o par. desta com. n. 20.

15 -'..sobre a .suppressão de um imposto.-Sess.
de 16 de Agosto. OfI. ao gov. em 18: resp,
na sess. de 23 de Out, D3" com. de gueli.'J)['a:

16··- sobre remuneração deserviços.-·'-Sessvde
16 de Agosto. Off. ao gov. em 18: resp. na
sess. de 30. Vejo o par. desta com. n, 33.

17-sob1'e a ísencâo de direitos nosproduetos
da-fabrica de ferro de Ipanema.-Sess. de
16 de Agosto. Vejo a prop, do dep, Ribeiro
de Andrada n.2, e o pro]. de lefn.28.

18 -" sobre a estrada do Carmo i-s-Sess. de 19 de
Agosto. Oã, aogov, em 22.

19- -sobre o objecto de que trata .o par.
destacem.ji. 13."-Se85. de 19, 22 e 23 de
Agosto, Off. ao gov. em 26.

20 - sobre o objecto de que trata o par. desta
com. n.14.~ Sess. de 28 de Agosto.

21- 'sobre arrecadacâo de disimcso--Sess. de
28 de Agosto. OIT. 'ao gov, em 29: resp, na
·sess. de 20 de Outubro,

22 - sobre a desigualdade dos vencimentos dos I
oíãcíaes das diííerentes secretarias de es
tádo.-Sess. de 28 de Agosto e 2 de Se
tembro. Ofr.ao,gov.em3 e 12deSetembro,
resp. do mino daguerrà em 23; da marinha
e justiça -em 24; . doímperio em27 ; dos
negocios estrangeiros em 9 de Outubro.

23 - sobre ordenados de presidentes, e secreta
rios dos governos das provineiaso-« Sess,
de 3, 6 e 9 de Setembro.

24: - sobre requerimento de Antonio Francisco
de Sampaio; parao supprlmento de certa
despeza.-Sess. de 17 de Setembro. OIT.
ao gov. em 18.

25 - sobt:eremuneraçãodeserviço.-Sess. de
17 de Setembro. OIT. ao governoem 18.

2ô'=-sobrea. creacão de um ofüeio de escrivão
da decíma .-q Sessv.de 17 de Setembro e
10d~ '.Outubro. OfIe . ao governo em 13 de
Outubro.

'2'1- sobre a gratificaçàopedidapelolente da
aula .datachygraphia.- Sess, de 17 de
Sstembroe 10 .de Outubro.

.28-sobre.umplano .relativoáextracção Dia
mantina.-jiless.dl;},ll1,de$etembro; orr, ao
gov;~· em J<Ek

29-· sobre' angmentô1de ordenaêÍo dos otãeíaes '
da secretariado governo de Pernambuco.
...-.-..Sess.de 23de Setembro e ,27de Outubro.
Off. ao gov~:em'~fd0~Outub~0.
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16 - sobre a ereaçãó de uma companhia de I

eavallaria miliciana no Rio de S. Fran-
ciscn.--Bess. de 13 de Outubro.

17 - sobre os veneímentos do ínsnector do ar
senal do, exercito.-Sess. de 13 de Outubro.
Off. ao gov, em 14: resp , na scss, de 22.

18 - sobre a baixa de um soldado.-Sess. de 13
de Outubro. Off. ao gov, em 14: resp, D!!
sess, de 22.

19 - sobre 11 admissão dos filhos de certos ofâ
eíaes a segundos cadetcsv--Sess. de 24 de
Outubro.

20 - sobre a admissão de prisioneiros Lusitanos
no exercito do Brazil.-Sess. de 24 de Ou
tubro.

21 - sobre a admissão de desertores Lusitanos
no exercito do Brazil. - Sess, de 24 e 30
de Outubro.

Da _m.d0iDstrnc~:1i.o,

I,f. 1 - sobre uma memoria relativa a estudos
menores. -8ess. de '1 de Julho.

2 - sobre o semiuarío de ][t1Í.-Sess. de 23 de
Setembro e 13 de Outubro. Off, ao gov,
em 14 de Outubro.

3 - para se imnrimir uma memoria sobre re
gímen de Universidadesv-e-Sess. de 15 de
Outubro.

Da cl>m. de legi§~~'t"":>:". • I
N. 1 - sobre a prlsao de Jose Fernandes Gama.- i

Sess•. de 17 de lfíaio. Off', ao gov. ,no mes- !
mo dia; resp, na sess, de 27. Vejo o par. I
desta com. n, 15.

2: - sobre a Isempção de contríbuíeüas.c-Ssss., . . ,
de 17 de Maío.

3 - sobre a soltura de alguns presos da cadêaI
da côrtev-« S8SS. de 17 Maio.

4 - sobre abusos de .- Sess, de 17
de Maio.

~ - sobre o requerimento de José Vieil:'a de
lflattos.-Sess. de 17e20deliaio. Vej•.
o par. da com. de fazenda n. l.

6 - sobre.a prisão de Domingos Alves Branco
Muniz Barretov-c-Sess, de de II-Iaio. i

~I - sobre a prisão de João Soares Lisboa.-·
Sess. de 27 e 28 de Maio,

8 - sobre a posse da ilha do Bom Jesus.
Sess, de 27 e 28 de Maio.

\} - sobre a prisão de Lutz Gomesv--Sess. de
271328 de Maío, OIT. ao gov. no mesmo
dia 28.

10 -sobreoiudulto pelUilopelosprêsosde
S. Paulo.- Sess, de 27 e 28 de iVlaio.

11 - sobre o oíücíode escrivão da correição de
Oünda.i--Sess. de 27 e 28 de Maío, .

12 - sobre contas de te~tamentos.-Sess. de 27
e 28 de Maio, Vej. o par; desta com. n 18.

13 - s~bre o rproj. de lei paraconflrmação da
legislação observada no Brazil.-Sess. de
27e28 de lIaio;

14 -s~bre li denegação .deuma gratificação.
..... Sess. de 4 de Junno ,

15 - sobr~.a .. prisão .de.JoséFernandes Gama.
..... Séss•. do9.el1 ~e Junho.

16 - sobre a resposta do dep , CostaBarros. 
Sess, de 9 de Junhov Ye], a sess, de 8 de
Julho, em cuja data selhe oíücioue a de 9.

1'1 - sob,"eremuneracão de servicos -sess. de
11deiJunho.' •

-- :SÚllH] contasde-teetamentosv--Sess. do n
d1!! Junho .Vej. o pari, desta ,com. n, 20.

19 - sobre contínuacãonarevista em causa de
1iberdade.-~SlJsS; dê 1ge 23 de Junho
Vejo o par. desta com. n , 22.

20 - sobre o objectodoPilr.1t. 18 desta com.
-Sess. de 27 de Junho.

21 - sobrepaga,llento de dizimana chaneellaria.
-8ess. de 27 de Junho, 4e5deJulho.

22 - sobre o objecto dopar. n, 19 desta com.
--8ess.de28 de-Junho, OlI. ao gov, em
30:resp .• nasessvdeId de Julho.

23 -sobre o dividendo de 20 aCCÕ1S de José
Luiz At\'i'·s.~ Sess, de 1 de Julho.

24 - sobre ebusos deprccessos - sess. de 5 de
Julho.

25 - 'sobre. proviêeneiesem matérias religiosas,
civis e eooncmícasv-c-Sess. de 5 de Julho.

26 - sobre li prisão do padre Bernardo José
Viegas.-.Sess. de7 de Julho. 01I. ao gov,
em 8: resp. na sess, de 28.

27 - sobre o juizo dos ausentesv-e- Sess, de 9
de Julho , Vejo o proj. de lei n.n.

28 - sobre a prisão de Pedro da Silva Pedroso,
- Sess.- de de Julho. Off. ao gov. em
10: resp. na sess, de 17. Vejo o par.
desta com. n. 33.

29 - sobre a prisão de José Antonio Gonçalves
Viann1l.- Sess, de 16 de Julho. Off. ao
min , da marinha no mesmo dia: resp. na
sess, 2;~" Oã; ao mino da justiça em 23.

aprisão de José da Silva Pereirao-«
Scssvde 16 e 24 de Julho. Ofr. ao gov,
em 28.

31 - sobre a prisão dos marinheiros da escuna
Catharin:;;.- Sess, de 17 de Julho.

- sobre ti diaria pedida por presos da ilha
das Cobras.-Sess. de 17 de Julho.

33 - sobre a prisão de Pedro da Silva Psdroso.
-Sess. de 22 de Julho. Off, ao gov. em 23:
resp, pelas repartições da guerra e jus
tíca na sess. de 28.

34 - sobre a nrisâo de João Ricardo da Cruz.
- Sess, de :"22 de Julho. Off. ao gov. em
2.3: respv.na sess, de 30.

35 - sobre p~gamento de licença para a venda
de certos gsncrosv--Sess. de \) de Agosto.

36 - sobre nrovldencias pedidas, pela camara
, de Aquiraz.-Sess. de 9, 11, 12 e 13 de

Agosto. Off•.ao gOl'. em 14. . .
37 - sobre prorogação de prazo_e~ ad!DIllls,

traeào de-Dens.-Sess'; de 13 ue A:gostl).
Ofr: ao gov. em 14: resp, na sess, de 30.
Vejo o Dar. destacam. n, 45.

38 - sobre a' prisão de João José Martins Pam
plona Côrte .ReaI.- Sess, de 28 e 29 de
Agosto. Off'. ao gov, em 30.

39 - sobre queixas contra o juiz de Iõra, e ca
mata de liIacaclÍ.-Sess. de 28 de Agosto.
Off', ao gov.em29: resp. na sess, de2 de
Setembro Vej;o par. desta com. n, 52.

40 - sobre a extinccâo do contraeto do Ver no
termo de l\Iacacú......Sess. de 28 de Agosto,
5,23 e 25deSetembl'0 •

41 - sobre uma revista.- Sess. de 5 do Setem
broe lodo Outubro. OIT. ao gov. neste
ultimo dia.

42 -sobreposSêS)deterrel1os.-·. ,8ess. de 5 de
Setembl'oe €Ide Outubro.
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IDa eem, <lIe petições:

N. 1 - sobre requerimento dos dep. Joaquim Gon
çalves Ledo, Joaquim Alves d' q~ivo~l:a,.e
Venancio Henriques déRezende e uo Ci
dadão José Fernandes Gama.c--Sess.de 9 de
Maio, Vejo sobre os 3 dep. os par. da com.
de poderes ns, 2, 4 e (3; e so?re ~ .• cidadão
Gama os par. da com; de legíslação ns. 1
e 15.

·2 - sobre olugar de despachante da Alfandega
dePemanbucov-e-Sess. de 30 de. Julho.

3 - sobre a demora de umas causas de assí
gnações de dez días.e-Sess. de 2 de Agosto.

4- sobre a baixa pedida pelo soldado José
Gomesv--Sess•.de õdeSet.

5 - sobre apretencãode.um pr!lssiano a entrar
noservícodo llrazil.';"'Sess.de 1'7 de Set.

e .,..·sobl'e apretericàodóéscrivãll dacllntado
ria da bulla •.....,8e,;s.d81'1deSet.

"1- sobre remlllletllçãodo sek'viços.'-Sess. de
1'1de Set.

43 -sobre dispensas'7Se~s.dé5e25de Se-I 8 - sobre um contracto do compra e venda.i--
tembro e 3 de Outubro. OIT. ao gov. em Sess. de 22 Out
6 de Outubro; , .

44- sobre sequestro do bens em Angola.- Da eom. <lIe ll.'"..llell'e" ;

Sess.de12 de Setembro. Off. ao gov. em N. 1 - sobre a entrada do dep. Costa Barros na
13: raspo na sess, de 20. Vejo o par. desta assembléac--- Sess. de '7 de l\Iaio.Officiou-
com. n. 49: ,.. se-lhe no mesmo dia: Resp. na sess, de 10.

45 - sobreoobJecto do par. n. 3idestacom.- Vejo o pa.r. da com. ~e legislaçã0!l. 16.
Sessv de 12 de Setembro e 6 de Outubro 2 - sobre a dispensa pedida pelo dep. Joaquim
OIT. ao gov, em 7de Outubro. Alves d'Oliveira.-8ess. de 10 de 1\1aio. Of-

46 - sobre a conjuração de S. ,Paulo.-Sess. de flciou-se-Ihe no mesmo dia: Resp. na sess.
15 de Setembro. Oft. ao gov. em 17. de20deAgosto. Vejo opar. desta com. n. U.

47 - sobre a facção activa e passiva de testa- 3 - s?bre a dispensa pedida p~lo dep. Ages-
menta.-8ess. dé23 de Setembro e 15 de tinho Corrêa da Silva Goulao.-8ess. de 12
Outubro. . e 16 de Maio, Expedío-se-lho oIT. no dito

48 - sobre a destino de 63 presos vindos de dia 16.
Portugalv-« Sess, de 23 de Setembro, e 13 4 - sobre a entrada do dep, Joaquim Goneal-
de Outubro. Off. ao gov, em 14 de Outu- ves Ledo naassemblêa.c-Sess. de 12 e 11; de
bro, :!\1aio. Offlcíou-se-Ihe no lo deAgosto. Resp.

49 - sobre o objecto do par. n, 44 desta com. na sess. de 4 de Out,
-Sess. de 1" deOút. 5 - sobre a dispenso pedida pelo dep, José

50- sobre pagamento de novos direitos.-Sess. Alves do CoutoSaráíva.s--Sess. de 12 e 16
de.ô de Out, de 1\1aio. Oíâeiou-se-lhe no mesmo dia 16 •

51 ~ sobre augmento de salaríos aos escrivães, Resp. na sess. de 21 de Junho. Vejo o par.
tabellíães e offlciaes de justiça do Recife. desta com. n. 17.
-8ess. de 13 de Out, 6 - sobre a entrada do dep, Venancio Hen-

52 - sobre a objecto do par. n, 39 desta com. riques de He~~nde na assembléa, -8ess. de
-Sess. de 13 de Out. 12 e 16 de Maio.Offíciou-se-lhe no mesmo

53 - sobre uma nota do banco que por estra- dia 16,. «o gov. em 17. Resp. deste na sess.
gada se não aceitava.s--Sess. de 13deOut. . de Y~j. a de 26 ~e Agosto. .

54 - sobre uma tornadía de dinheíro c-e-Sess. de 7 - a dispensa pedida pelo dep. Díogo
20 de Out, Off. ao gov, em 21. deToledo Lara e Ordonliesc--Séss. de 1'1

55 - sobre o pagamento do ordenad2 de um de il1aio.. ,
guarda-lívros.c-Sass. de 20 e ~I de Out, 8 - sobre o dlploma do dep .4.lm!llda e Albu-

56 - sobre revista de graça especialissim~;. - querque.-;-Sess. de 22 de 1Ila1O.
. Sess, de 22 de Out, Off. ao gov. em ",;j. 9 - sobre os,~:plom~ dos dep" Ornell~s e Pa-

57 - sobre a creacão de uma villa.-Sess. de 22 checo e ::íuva.-::sess. de 2" de 111a1O. Offi-
de Out, . eiou-se-lhe no mesmo dia.

58 - sobre um sequestroc--Sess. de 22 de Out. 10 _ sobre a entrada do dep. Fernandes Pi-
-59 - sobre a ínobservaneia do alv. de 30 de dez. nheiro na assemblêa.e-Sess. de 23 de 1\laio.

de 1822; contracto e instruecões dadas li OIT. ao gov. em 10deJunho : Resp. na.sess.
lord Cochraner--Sess. de. 22 ê 25 de Out, de 16.
Oã, ao gov. em 27: Besp. na sess, de 5 11 - sobre o diploma do dep. Oliveira Maciel.-
de Nov. , Sess. de 14 de Junho.

60 - sobre o insulto feito a David PTamplona 12 - sobre o diploma do dep. Maríanno de AI-
Corte Real.-Sess. de 8 e 10 de Nov. buquerque.c-Sess. de lo d~ Junho,

lél - sobre a diploma do dep. Híbeiro Campos.
-8ess. de 18 de Junho. Oífíciou-se-lhe no
mesmo dia.

14 - sobre o diploma do dep. Ara,ujo. GondÍm.
-8ess. "de 19 de Junho. Olfíciou-se-Ihe no
mesmo dia. -

15- sobre o diploma do dep, Vergueíro.e-Sess.
de 30 de Junho. Offleiou-se-lhe no mesmo
dia.

16 - sobre o diploma do dep. Alvares da Silva.
-Sess. de 11 de Julho. Oãiciou-sc-Iho no
mesmo dia.

17 - sobre o diploma do dep. Couto Saraivav-s
Sess. de 15 de Julho.

18 - sobre os diplomas dos dep. Carvalho c
Mello, Carneiro, 1Ilontesuma, Costa Car
valho e Galvão.~Sess. de 19de Julho. Of-
flciou-se-lhes 110 mesmo dia, .

19 - sobre osdiplomas dos dep, FerreIra França
e Ferreira Ataujo.-Sess. !ie21 de Julho.

20 ..... sobre os diplomas dos dep. Macielda Costa
e CalmOI1.-Sess. de 2. de Agosto. Offi
cióu-se-Ihes no mesmo dIa.
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2l-·pa,r(ttQ~~emas~QAtQn<\a,s$emhléao$ dep.

supplentes da :al,lhia;,Pedr(;}4'ad~,Couto e

~l~~~~i~~:' n~Se!~êS~02 ~~~Ã:~~r?~ ~~:
destacom.n.~ '.' . .'

~-sobre adis'pellsapedidape,lodep. Fran
císc9Pereira de Santa A'Pol1o~ria.-'Sess, de
5de.*gosto. Officiou-se-lheem6~Besp. na
séss, deSO.

23- sobre o diplomado dep.Ahreu e SilVd.
Sess. de 27de Agosto.0m.ciou-se=lhe no
ín,esmodia.Vej.o paredestacom. n. 26.

24: - sobrenova ínstancia do dopo Joaquim Alves
'd'Üliveira para ser dispensadode compa
recerna assembléa.c-Séss. de 30 de Agosto.
Offíciou-se-lhe no mesmo dia.

25 '- sobre a licença pedida pelo ,dep_. Andrada
eSílva.-·Sess, de 17 de SeL. Vejo o par.
desta com. n. 27.

2õ - sobre osdi~lomasdosdep.XavlerSobreíra,
Hollanda Cavalcanti, Faria Lobato e Tei
xeira da Costac--Sess. de 22 de Set,

21 -- sobre o objecto de que trata o par. n. 25
desta eom.s-Sess. de- 6 e 10 de Out,

28 -' sobre odiploma do dep.BrantPontes
Sess. de 8 de Out,

29 - sobreo-diploma do dep. Silva Lisboa.
Sess. de 8 de Out.

30 - sobre o diploma do dep, Pacheco Pimentel.
-Sess. de 22 de Out,

31 - sobre o diploma do dep. Xavier Garcia.
Bess, de 22 de Out. Offíeiou-se ao dep,
Francisco d' Arruda Camara em 23.

32 - sobre a entrada do dep. lfonteiro de Barros
na assembléa.t--Sess. de 31 deOut.

33 - sobre o chamamento de um supplente em
lugardodep. l\'Iiguel Joaquim de Cer
queira.-e-Sess. de Sl de Out. OIT. ao gov. em
4 de Nov, ; mas acha-se na sess. de 6.

Da eem"i4a ií'etlae€â@ d@ ;;; Dlial'i@ lO;3 '

N.1....... sobre o lugar deinlpressOr do Diario e
mais papeis da assembléa.c--Sess. de 16 de
Maio.

2 - para se proceder ao exame dos. taehigra
phoa.i--Sess. de 31 de Maio. Véj, a sess,
de5 de Junho.

2 ...- A.rbitraTfl.~o9~,ord~Hadosdostachigraphos,
-Sess. de9~~J\,lnll(}.

4, - ~Qbre o grdenadodeum tachigraphov-c
Sess .. de12~ l~deJunho.

;) - 'sobre novo turno de taçb,igraphos.-Sess.
de 8 .e 18deJulho;o Co par. que se se
gue.

6 -"sobre o. mesmoobjeeto •....;.Se!:is. de 21 de
Julho. Ve'j" () par. quase segue.

7 - nomeand~ os taclrigraphos do' novo turno.
- Sess. ü1e,23 de Agosto;

8 - para se publicarem de preíerencía as ses
sões de 15 de Sete em diante, por com
prehenderem fi discussão do projecto da
constituição• .;;..;;. Sess, de 15 de S6t.

9 - para se multarem os tachígraphos que
faltassem sem causa justificada. -Sess. de
27 de SeL

10-' sobre as despesasfeitas pelo porteiro da
aula de tachígraphía.c-Sess. de 15 de Out,

Da com.. da redaeçií@das leis ::

N. 1 - sobre o pro], de lei relativo ao juizo de
ausentes c-« Sess. de 12 de SaL

Bacemo .' d.a re,dac~;ij@ do JlE'eg'iJlnento::

N. 1 - offerecendo reformado o cap , 30 do mes
mo regímentov-e-Sess. de 4 de Junho.

Da com.. de saude p~blica::

N. 1 - sobre 'as cartas dos alumnos da academia
medieo-eírurgica dacôrte.e-Sess.. de 22 de
JUHL,. Vej.o pro], de lei n. 22. ._

2- a qualidade do pão dejnuníção.
~"-- Sess, de 22 de Out,

Da como dos ti'es::

- sobre os diplomas dos membros da com.
dos cinco.- Sess. 111

•

Da _e~:
N. 1 - sobre a gratificação arbitrada aos-'aj~

dantes interinos do porteiro da secretaria
da assembléa--« Sess.de 2 deSet. Off. ao
gov, em 3.

2 - sobre o .requerimento de 'dousprete~
dentes ao lugar de oüíeíaes da secretaria
da assembléa.-Sess.dege27 de Set,

N. 1'- Do DEP. PEREIRA llACUNHA,sobrea confír
macão das leis existentes-la leito em 5 de
Mafo-2a leito em 7-}a disco em, 30 de
Junho-2a disco em 7 e 8 de Julho-3!1l
disco em' 16 e 30. Sanccào no mesmo
dia 30. Redigido pelá com. em 28 de
Agosto. Veja Tabella de leis.

2 ~ Do 'DEP. PEREIRA SAlItlPAlO, sobre perdão
dos presos afiançados; ou seguros-la leito
em 5 de Maio. Rejeitado em 7 de Junho.

3 --. Dó DEP. ROD1lJCUES DE CARVALHO, sobre so
ciedades secretas-e-I" e2a leito em 7 do
lfaio-Iadisc.ern 17-'2õl disc .- em '20:-'
:3'1 "(}ísc •. em 30 "1331, e em 2, 3, 4, 5,
!'N~ 9de .Jnnho . Redigic10pela com• em
() 1,1 de S~t. Novasalterâçóesem 3 e 4.
S!ullcção'lIW mlElsmo dia4dleSet.

4 -. DODEP. SOUZA M:ELtÕ, sobregovérnos pro
vinciaes-e-I" leito em 7de ~iaio-2aem 9.
Vej. o pro]. TI.6,qu.e serviu-de base á
discussão.

5 - Do DEP • .(;'OIDDE,·.·sobre gÓV~!~OS proyin
ciaes-la e 2a leito sm Ode Maio. ~eJ' e
proj, n, 6,.que servio de base -á diseus-
são.

6- DOIDEP. ANDRADAMAcHADo,.sobre gove~nos
provinciaés-;-lae211l1E:lit.ce.m 9 de Malo
la disc.em26 e27~2adfsc. em 16, 17,
18 19 2{}' 2Ie23t1f:l Junho-31t disco em
o lA, '5'.11'8'9 '1:0,,'11.12 14, 16,' 17, 21,
0:», '::1:. ", , ~. "." , '. • ,
23 e 28!~e;Jullío• Redigidopela,eom. em
2 deSet,' 'No~asalterações.cm3~de ~e~. e
6deQ~~t'" SanÇição ,ellU, ,U. .'Redlguio
novame~to pela <;01"1.1. ~!J[U 14 ,Q~'6lll.t"



20

2ô -.. OO~l. DE lllSTllI1CCÃOpUDLICA sobre
el'Ba~ão ~e universidades_la e 2' leit.,
em ..9 ue Agosto - la disco em 2'1 e 28

disc., em 5 e 6 deSet.,'e 6 de Out.,
-:-disc ., em 18 e 27 de Out., e 4 de
Nov., em que foi sanecionado,

27 - DA ,;OlIT.DE SAUDEPUllLIcA,sobre os es
tudos das academias medico-círurgícas 
-;:-1· Ieit., em 2 de Set.- 2' leit., em 6
ue Out,

28 - DA COM. DE FAZENDA, sobre ísencâo de
direitos dosproductos dasfabricas dêferro,
e de quaesquer outros metaes ou mineraes
_la leito em.5 de Set.- 2"leit., em 6
de Ou!.-l" disc.,em 13-Z" disc ., em
4 de Nov,

29 - DA COl[. Dll GUERRA, para a extinccâo
do corpo' d'estrangeiros -laIeit. em'l'7
de SeI. -Z'1eit., em 6 de Out. '

00 - DA COM. DE LEGISLAÇÃO, para se dar titulo
~_. armas á villa da Cachoeira ...: l' leit.
em 6 de Out, '

31- DA MESMA COM., para o mesmo á villa de
S. Francíscu-c-Tsleít., em 6 de Out,

32 - DA J\[JlSl[A COl[., para o mesmo á vílla de
Santo Amaro _la leit., em 6 de Out,

33 - D:. MESll!A GOl[. para o mesmo á villa de
Jaguarípe _la leít., em 6 de Out,

34 - DA ]lESl[A GO~!. para se dar uma medalha
de honra ao exercito do Reconcavo -la
Ieít., em ô de Out,

35 - !?A: l\!ESMA con, para "se dar ás viuvas dos
militares do Reeoncavo, morlos em accão
os soldos que elles vencião-1' leit •eni
6 de Out., - la disc., em 13. .,

36 - D')cpCmsll:A GOl\!. sobre liberdade de im
p.l'r6"a - la e 2' leit., em 6 de Out••-

8

DllP. JIi!O!f1ii'llslnI,\,pa.ra. se interporem
outra v~z :p~ra a relação.da Bahia os re
~~rs~s lU~lm~es quedurante a occupação
mumga vínhão ácôrte-laIeit., em 26
de Julho. Julgou-se desnecessario, e off,
ao .gov., em 29. '

21 -!?o nnz, I\!02iTESUMA, soureIsençêo de di
reítos nos productos da lavoura da Bahia
1~ e 2"1eit:., em sess., de 29 de Julho - l'
dISC., em o de Agosto. Foi regeitado ,

22 - DA -eO~I. DE SAUDE i'UllLlGA, sobre o modo
de passar cartas aosalumnosda academia
medico-cirurgic/!'- la leit, em 2 de
Agosto.- 2·leit., em7 .0,- la'disc., em 13
- 2a dise., em19-3adisc. em o l° de Set.

23-.. :Qº ,DEI'. RlflEIRO CAl[POS, sobre provi
deneías precisas na comarca do sertão de
~e~nambnco-l' e 2" leit., em2 deAgosto.
'eJ., o par., da com., de estatistiea.

24 - Do.DEI'. HE.NiUQUJES DE REZENDE sobre na-
I

.~. -:-. ." ..,. . .. '
uransaçao d'estrangeiros -1' leito em 2

de Agosto. Foi retirado por seu 'autor
na. sess.

25 - Do DEP."C"HillION, sobre as mesas de ins
P~C'ç2&l-1' leir., em 8 de Agosto-2'
leít., em 13. Foi remettldo á com. de• o;r.... 'commercro. vej.; um off.,ao gov., na
sess~,d;e 14, e a resp., deste nasess., de 10
de ber

INDICE
"1 -~OIl:l'l'".~I\ADJ\. l\l[AGllADO,paraa0extinc

ç;;,o ,do eonselhond(l0procuradorElsdEl pro';
v~nCla,....lae2~Jeit. em 21 (de Maio~la
dis;c.em.~deJunh:d+-2~Jdisc, em 5, 9 e
10,.-3" dIsc.<es~ncção emlLRe(1igido
pela comc.esanccíonado.em 30 de Agosto.

S ..... DO_DE:P.~llNIZTAYARES, sobre naturalí
s~ç~o de portuguezes-l' leito em 22 de
lV.alO-2"leit. em 14 de Junho-e-Is disco
em.19,20 ;e 25•.Foírejeitado ,

9 ~DOlíEp: CALJ)As,p~a se prohibir a entrada
de. novíços-c-Is leit, em. 24d(l "Maio-2"
leit, em.27 de Junho. Foi rejeitado.

lV-Do "DEI'. XAVlEll.DECAll.VALIlO, sobre liber
dade de imprensa-la leír. em 24 de Maio
......2· feito em 14 de Junho, ·Vej. o proj,
de lei n.36.

11 - -DODEp.ROCnA FRANCO, sobre aaltemarívaI
das contas dos testamentos- Is leít, em
~7. de ~aio -2' leit ,; em27 de Junho. I
FOI regeítado:

12 - DA e~l[. DE COKSTRTUlÇ!o,.sobre a pro
mulgação dos decretos da assembléa-I"
e 2·leit.· em 12 de JUnhO-la disco
em2adisco om2ôe 27---3' disco em 28e 29
de Julho • Redigido pela com., approvado
por ser conforme ao vencido, em 25 de
Agosto. •

13 - DA GOM. DE INSTRtrCÇÃO PUllLICA, para SEl .
fazer um tratado de educação-la leit.;
em 16 de Junho-2'leit., em27-Iai
dísc.; em3I deJulho -2' dísc., em 4 eS!
~e Agosto- 3a disc.,!,,~lI. Foi remet-I
tido á com., para o redígir de novo. I

14 ~ Do DEI'. REZENDE COST,i, pararegulameJ:üol
dos preços das drogas e iue!Iicameutosven
didos pelos betiearies -la ]leit •• em la de I
Junho -2" leít., em 11 de Julho, Be-
geítado na de 'i de Agosto. I

15 - !?o DEi'. I.t0CnA FaANCo! I:llJ:eseabolir em I
Mmas a Junte da admínístracão geral -!
la leit., e dísc., de urgencía em. 26 e 28de. \
Junho - 2" leit., em 14. de Agosto. Foi
regeitado. I

16 - DA GOl[. ESi'ECIAL, sobre a lei marcial por- i
tugueza applíeada ao Brazil -la e 2' leít., I
em o l° de Julho-la dísc., em 10, 11, 12
e 15. Vej. a sess, de 16, 2" dísc., em
30. Foi regeítado ,

1'7. .-. DA COM.. -DE LEGISLAÇÃv;" sobre '(f juizo de
ausentes -1' leit., em 9 de Julho - 2'
leit., em 2ô _la disc., em 2 e 4 de Agosto I
_ 2a dísc., em 12 - 3" dise., em 16, 18, I
23,25, 26 e 2'1. Redigido pela eom., em 121
de Set. Foi regeitado. Vej., opar., da com.,
da redacçâo das leis.

18 - Do DEI'. ARAUJO VIANNA, para não ser
virem os deputados outro algum emprego
_la, e 2a leít., em 21 de Julho-I'
dísc., em o l° de Agosto - 2' disc., em
6 - 3' disc., em 14. Redigido pela com.,
em 30. Sanceionado em o l° de Set.

19 - Do DEP. l'dONTESUl[A, sobre empregados
da Bahia - I" e 2a leit., em 22 de Julho
_ l' disco '"'em 31 - 2' disc., em 8 e 9
de Agosto. .l'oi regeitado.
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l~ disc., em 23 - 2' dísc., em 8, e lq !,,,ts. addieeionaes do dep. ,Alencar sobre cha-
de Nov. mil1mentos" á ordem, e apoiados, em 21 e 25-

3'7 _ DODEi'~.CAMARA,paraa formação do in- art. f"'ti,.~m~"-llrt;, addíccíonal do dep,
stitutó brazílíco~ I' leít,ç em '7 de Nov, AraUJO •Lll1}a -Ji,'ibre.a hora propna para as

38 _ Do DEi'. GOMIDE,p,ara se abrir uma sub- propostas, em. 26 dito, e 22 de Julho-
scrípção a favor doestabelllcimel)to de arts. 70 até 81,em26deJunho-art. 82, é os
universidades-la e 2' leir., llm7 de'Nov. addiecionaes do depv Paula Mello, sobre dis

cussão de propostas.cem 27- art. 83, em 27
I"rojeeto de eOilllSntnlção ~ e 28.
'fit., do proj., e preambulo, em 15 dê Set'.,tit. Capo 7°, ,arts.84atélOl,emo1°deJulho.8obre

l0 art. 10,em15~.e 17 de 8et.-art.2· em17e o 88 vej., a prop.,dodep. Araujo Líma n, 2
18- art. 3° em 20 - azt , 4° em 20e 23. -art. 102, em o l° de Julho elo de Agosto-

Tit. 20, eap, 10·epigrapheem23e24de8et.- arts. 103, e 104, em o l° de Agosto-
Art. 50, em 24, 25,27 e 30, e l° e 2de art ; 105 em o l° e'7deAgosto-arts. 106
Out ....." Art. 6°, em 2, 3, 4, e7 de Out., addi- e 107, em o lo de Agosto - art. 108,emo l°
tamentos, em4, 7, elO. , ,e9 de Agosto - arts. 109, até 113, em o l° de

Tit.20, capo 2°, apígraphe, em 7 de Out.- Art. deAgost~.::-·":t. ~14, emo 10 e7·de Agosto
70, em 7, 8, 9, e 10-'additamentos, em 10- -arts. 110 ate 111, em 9de Agosto-arts.
art. 8° em 10 e 14 - art , 9°, em 14 -' art. 10, na até 122, em 12 de Agosto. Sobreo 122
em 14 e 15 - art. 11, em 15- art. 12 em vej., também a sess.., de 14 do mesmo mez,
20 -art. 13, em 21, 22, 24. e 25 - arts: 14, Cap.8°, arts. 123 até 129, em12 de Agosto- art.
15 e 16, em 29 e 30 de Our., e êm 5 e 6 de 130, em 13- arts. 131 até 136, em 14 - art.
Nov, - Additamentos aos 3 ult, paragraphos 13'i,em 14, e 18 -. art. 138, em 18.
e os arts. 17,18,19, 20 e, 21, em 7 de NOV" Capo 9°.aris.lB9até141, em 18 de Agosto -art.
-Arts. 22, 23 e 24, em 11. • 142,em 18 e 19-"rts. 143 e 144, em 19.

I"rojeet@ do regi_eDto da assemblélll.' Capo !~, .arts. 145 e 146, em 19 de Agosto--: a~t.,, .~" I addicional do dep, França sobre commissoes
Capo l°, arts. lo e 2·, em 21 de Mal~art. ij ,em de fóra, e o art. 147, em 19, e 22-arts. 148

21 e 28 - arts. 4° e 5°, em 28. . até 153, em 22 --arts. 154 até 156 em 28. Vej.,
Cap. 2°, arts. 6" 7 e 8, em 2~ ~e 1\[lllo:" como addítamento a este cap,; a prop .. da
Capo 3°, art.l:!, em 28 de Jii:mo - are. 13, em 2, I com., n , 2.

10 e 11 de :runho.. ,. . _'I Capo 11, llfl,em 28 de Agosto-arts. 158 até
O mesmo capo 3", depois de novamente redigido, 160,mn o l° de Set.-Art.161, em o l° de

em 1~ e 11 d.e ~unho.. I Set., e 23 de.Out.-Arts.162 até 167, em 28
Capo 4°, íoi suppnmldo em 3 de JU:lho. • ie Out.-.t!u:ts. 168 até 1'14, em 31 de Out.s--
Capo 5°. Vej. ia sess., d~ ~ de.,:u

1nllo
-arts".19 ate I a~ts. 1:,15, e 17'1, não chegarão a entrar em

26, em 1 - art. 21 ;., em ~1 e 12 arts. 28 1 discussão.
até 37, em 12 - arts. ,,8 46, em 14. - - -

Cap, 60, arts. 47 até 59, em 14 de Junh~art;. 60 Capo 12, nao chegou ~ entrarem diseussâo,
até 6'1, em 18 - art. 68, em 18, e 25-I Cap; 13, em 24 de MalO.
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