DO 11lf P·ERIO DO BRAZIL
Sessão em 2 de Junho de t 823

PRESIDENCJA DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓR
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a chamada e acharão-se presentes 52
faltando sem causa motivada os Srs. Andrada Machado, Ribeiro de Andrada e Costa Aguiar ; e por
enfermos os Srs. Paula e Mello, Gama e Fortuna.
O Sa. PRESIDENTE declarou aberta a sessão ; e lida
a acta da antecedente, foi approvada.
ão tendo sido posO SR. ANnRADA E SILVA: sível communicar hoje officialmente (como farei) a
esta assembléa, o resultado da participação que se
me fez, para eu saber de S. M. o lugar e a hora em
que havia de receber a deputação dirigida a felicitar
e agradecer ao mesmo Senhor o acto da convocação
deste congresso, o faço já vocalmente dizendo que
. I. tinha determinado receber a deputação no
paço da cidade depois do meio dia, mas que, assistindo a um exercicio da tropa, por um fatal accidente se ferira gravemente n um pé, e por isso me
ordenou que llzes e presente ã assem biéa que por
aquelle motivo ficava d ferida a recepção para
quando estivesse livre do referido incommodo. O
que cu participarei por officio na fórma do estylo.
Ficou a assembléa inteirada significando o seu
pezar pelo incommodo de . i\1.
,
Os r . Andrada Machado, ll.ibeiro de Andrada e
Costa Aguiar comparecêrão na sala, e com elles
continuou a sessão .
O SR. ANDRADE LnlA mandou á mesa a seguinte declaracão : «Declaro que votei pela supressão de todas as emendas addicionaes ao proJecto do Sr. João Antonio Rodrigu es de Carvalho
sobre as sociedades secretas. Paço, da assemb léa, 2
de Junho de 1823.-Ltii;;- Ignacio de Andrade
Lima>,.
O SR. ANDRADA MACHADO , mandou igualmente
á mesa a seguinte declaração assignada tambem por
outros Srs. deputados,
« Declaramos que na ultima sessão fomos de opinião que não passasse o 2° artigo do proj ecto de
lei do Sr. Rodrigues de Carvalho, apezar da supressão. das ultimas palavras quanto á força

retroactiva. Paço da assembléa, 2 de Junho de
1823.-Antonio Carlos Ribeiro de Andrada jJfachado e Silva.-José Joaquim da Rocha.-Lucio
Sowres Teixeira de Gouvéa.-1gnacio Accioli de
Vasconcellos .-Belchior Pinheiro de Oliveira. j)fanoel Caetano ,de A.lmeida e A_lbuquerque.- Antonio da Rocha l•rwnco.- Francisco Ferreira Barrelo:-Franci~co 1l[o~iiz Tavwres.-D. Nuno Eugenio de Locio Seilbitz. -j)J anoel J gnacio Cavalcanti áe Lacerda» .
Os SRs. PAcBEco E SILVA E NAVARRO DE ABREU° .
tambem mandarão ã' mesa uma declaração d~
theor seguinte :
« De_claro que, ·na sessão de 31 de Maio do corrente, .fui de voto pontra a supressão das palavras do
proJecto do deputado o Sr. Rodrigues de Carvalho
-Tendo para este fim etc.-Paco da assembléa 2
Junho de.1823.- José Corrêa Pacheco e Sil;a.
- Antonio Navarro de Abreu.
O SR. CARNEIRO DA CuNH:_l mandon tambem para
a mesa a segumte declaraçao.
«De.claro que votei_contra os arrtigos addicionaes
ao proJecto do Sr. Joao Antonio Rodrigues de Carvalho. Paço da assembléa, 2 da Juuho de 1823 _
Joaquim lJl anoel Carneiro da Cunha » .
·
O .SR. SEcR.ETAIHO ÇARNEJRO DE CAMPOS :- Leu 0
segumte offic10 do m1111stro de estado dos negocios
da guerra .
Illm. e Exm. Sr. -Haven~o levado ã presenca de
S: . I. o. Imperador o offic10 que V. Ex. 1rie din l?IO ex1gmdo em nome _da ass.embléa geral.constitu~:ite e leg1.slat1va d? imper10 do Brazil, que lhe
seJao transm1tt1das as mformações do estado actual
dest~ Impeno e~ todos os ramos da adrninistracão
pubhc_a que mais carecem de :Peforma ; tenhoº de
part1cq~ar a V. Ex. que achando-sejã expedidas as
convementes orJens a tal respeito, serão opportunam~nte commumcadas. as precisas noções para
co~hec~ mento da assemblea geral constituinte e
leg~slat1va .-D eos guarde a V. Ex. Paço em 31 de
Ma1? de ~823.- J9ão Vieira de Carvalho. - Sr.
Jose .Joaguun Carneiro de Ca111pos. Ficou· a assem bléa mteiradu.
O mesmo Sr. secretario leu tambem a seguinte
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carta assignada por Domingos Alves Branco Muniz
Barreto e outros presos da llha das Cobras:
<< lllm. e Exm. Sr. - Rogamos a V . Ex., _que _por
especial favor, queira servir-se de fazer d_istnbu1r
pelos Exms . Srs .. dep utados da ~ssemb_lea ger~ I,
co nstituinte e leg1slal1va do B~·azll. os. exemplar es
inclusos do papel, que fiz emos 1mpr11111r, f>ªra que
fosse publica, não só .ª no sa mno cencia, mas
tambem os justos motivos, com que algu ns dos
Exms. Srs. deputados tem declarado, perante o
soberano congresso, ser monstruosa a del'assa, 0111
que nos achamos pronunciado~ réos. Com os ent1me11 tos de respeito, e alta estima nos honramos em
ser : - De - V. Ex. i\lnito attentos veneradores o
certos creados : - João da Rocha Pú1to.- nomi11~
gq_s Alves Branco 1lhmi~ Bm-relo.- Th.oma:: J~se
Tinoco de Almeida.- L'lw:: ~lano e t .Alvm.es de A-:e11edo. - Joaquim Yalerio Tavares. -Jose Joaq1um
de Gouvêa.. Fortaleza da llha das Cobras em o 1°
de J undo de 1823 » .
- 1\landou-se que se distribuíssem pelos Srs. Deputados os referidos exemp1ares.
, O SR. TEIXEIRA VAsco:-1cE11os em nome da
commissão de saude publica leu uma indicação
concebida nos seguintes termos :
« A commissão de saude publica propõe a esta
augusta assembléa .o seguinte:
cc 1.0 Que se ordene:a todas as ca1;rnras do lmperio,
que representem.. esta assemblea, se. ha nas suas
resp ectirns mumc1paltdades lugares msalubre e
affectos de enfermidades endem1cas, ou ep1dem1cas,
constantes, ou periodicas, assim no homem, como
nos out.ros animaes.
« 2.º Que se exponhão exacta, e concisamente a
descripção topograph1ca, &'eog nost1ca, e hydrographica de taes. lugares, a h1stona diagnost1c~ da
referidas enfermidades, as datas de sua appançao, a
precedencia, ou concomitancia de llhenomenos
atmospbericos, as causas a que se_ attnbuem, e os
methodos de cura, que a expen ncia tem mostrado
mais efficazP,s.- Paco da assembléa, 2 de .T unho de
1823.- Antonio Goncalves Gomide . - José Teixefra .dei Fonseca Va'sconcellos. - Candido José de
Araujo Vianna».
Fizerão-se alo-umas breves reflexões sobre a impossibilidade e1~ que estavã~ al_gum~~ camara de
sat~sfazer ao pedido pela comnussao, alias de. sumroo
interesse, e por fim resolveu - se que se. officiasse. ao
governo para haver das camaras as rnd1cadas mformacões.
O SR.. SECRETAllIO FRANÇA participou á assembléa ter r ecebido do Sr. Andrada e Silva um
escripto · intitulado - apo1:1tamentos Jlara um plano
de colonisacão no Impeno do Brazli, - que por
Irypolito José Pereira da Costa Furtado de ~ l en 
donca fora remettido ao ministro e secretario de
estado' dos negocios estrangeiros, e que estava sobre
a m esa; e indicou · que cumpria fosse remetticlo á
respectiva commi~são de colonisação.-Assim se resolveu.
O SR. CARNEIRO DA CuNnA requereu que a
assembléa votasse sobre o modo de receber a olierta
que fizera o cidadão João Soares Lisboa da sua
folha Correio do Rio de Ja.neiro cuja votação fi cara
adiada na sessão de 26 de ~Iaio. Venceu-se por
mera votação a recepção simples.
Passou-se á ordem do dia: e entrou-se a discutir que emendas conviria substituir ao projeclo
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sobre sociedades secretas, om consequencia da supressão do art. 3° delle.
O SR. RocuA F1tANCO mandou á mesa a seguinte emenda:
« Art. 3. 0 Não é comtudo da intonção·da assombléa
que pelo presente decreto se entendão permittidas
as sociedades secretas, antes as repprova , e d novo
prohibe debaixo da p >na de degredo para fórn da comarca pelo tempo de seis mozes.- Jlo cha Fra?1co >>.
O 11. P1Nnmno DE ÜLIVElllA mandou igualmente á mesa uma emonda oncebida 11 0. termo
seg uintes :
cc Proponho para ndditamonto ao proj cto ;
« Art. 3." Ficão por· m prohibicla toda as sociedade sr rota .
cc Art.4. 0 ão secre tas todas as socicclad ·que não
participarem ao governo a sua c;.:isten ia, os seu
fins gerae , os lugares o tempos de suas reuniões,
e os nome das pes oas que fon11ar m o seu governo .
« Art. 5. 0 A simple rounião em soei dad secreta sem outra qualificação, será punida pc·la lª
vez com a pena do degredo por sei meze paru fúra
da comarca : pela 2• com a d dou anno para fóra
da provincia : e pela 3• com a do dez anno para
fóra do Imporio.
« Art. 6. 0 A r eunião porém em qualqu er sociedade
cujos fin se provar que são ·ubvrrsivos du ordem
social, oppo to ao governo constitucional o ú religião do lmperio, , ení punida pelas lei i111po tas
alls con piradores contra o e tado, uma vez que
tenha havido promes a solemn e , e per l lenria neUo.
« Art. '7. 0 O proces o omeçará por denuncia
contra pes oas certas e d terminada . Pa~o da assembléa, 31 d Maio de 1823.- Belchior Pinheiro
de Oliveira>>.
Segui o-se ai to um porfiado debi:.te sobre o modo
de tratar a questão da emenda do projrcto que
devia seguir-se ao art. 2° delle, pela supr s ão 1'011cida do seu art. 3. 0 Alguns do rs. deputados Corão
de parecer, sendo primeiro entre e tr s o .'r. 1\laia,
que todos os artigos e tranhos da propo ta original
conti nhão novo projecto de lei, e por isso d vião
passar pela discussõés marcada no regimento ;
outros defenderão qu e '' isto entrarem na ordem do
dia certas emendas devi ão e tas entrar já na di cussão, ainda qu fo em addilamen to ú ma teria
do proj ecto original.
Venceu-se afinal qu e se seguisse a dis ussão das
emendas impre sa na conformidade de que r tava
marcado na ordem do dia.
Passou- e portanto á emonda do r. Andrada
i'l lachado por ser a 1ª na ordem da r pectiva apresentação : e entrando em discu ão o 1° art. deli a,
(Vej. a sessão de20 do corrente, ) venceu-se, quanto
á 1ª parte, que ús palavras-Fica em seu vigor a prohibição que as leis antigas do Im perio fazem das sociedades secreta - se substituíssem as eguintes
- Ficão prohibidas as soci edades secretas.

O Sn. ÁNDl\ADA E S1LVA pedio a palal'ra para
lembrar· que era preciso proceder-se á eleição da
mesa ; e sendo geralmente apoiado, interrompeu o
Sr . presidente a di scussão para se passará referida
nomeação da mesa.
Procedeu-se logo á votação e sahirão eleitos :
presidente o Sr. José Ilonifncio de Andrada o Silva
com 31 votos, vice presidente o Sr. i'llanoel Ferreira
da Camara Bittencourt e Sá por maioria absoluta
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de 32 votos, tendo obtido 21 o Sr. Pereira da
Cunha.
Seguia-se a nomeação dos quatro sec:etarios etrecLivos e dous supplentes, na conformidade do q~e
se tinha vencido na discussão do artigo 9° do regimento da assemblóa, na sessão r:le 28 de Maio.
O n. SECllETAl\10 CAllNElllO DE CrnPOS propoz
que convinha doliberar, antes desta nomeação,
sobre a doutrina do art. 13 do mesmo regimento da
a sembl a, pela ligação que tinha com o exercicio
dos secretarias.
O S11. P1u:sLDENTE poz á votação a proposta: e re·olvcu- P que devia deliberar-se so bre o dito artigo
do rogime nto que é do theor s0g uinte :
«Art. 13. A ortc decidirá qual será o prim eiro e
qual o . ogundo secretario ; e terão o tratam ento de
excellencia na ommunicação offi cial » .
Depois d mui breve d bate, venceu-se: 1° que os
dilos quatro secretarias fo sem de ignados pela
indicacão de 1°, 2°, 3° e 4°, sendo 1. 0 o que
tives e' maior numero do votos; o 2.0 o immediato aquelle numero maior, o assim por diante :
2°, que a el ição se fizesse por li sta.~~ qu8:lro individuo:, nos qua s na apuração . ahmao eleitos ?ecretari os ·ffectivos os quatro qu tive ·em mai or
numero do voto relativos, e supplonl s os dous immodiatos na me ma maioria relativa: 3°, que no
ca o dr obterem dou · do eleito igual numero de
votos a sorte decidiria o empale.
Pror·cdeu-se ne. ta co nfo rmidade á votacão, e
sahirão elPi to para secretario effe tivo os Srs. Carneiro el e Campos com 40 voto , Costa Aguiar com
29, Fran ça com 23, ~ lun iz Tavares com 21: Para
supplente os Srs. Fernande Pinheiro com 17,
Arauj u Lima com 13.
O S1t. Pnr-:SIDE ·n: assignou para a ord em do dia,
1° adi cu ão da emenda do r. Andmda ~ ! achado
ao' projecto obre ociedades ecr ta : 2°, di Cl;LSSão
do 1·r ncimentos dos empregados da ecretana da
a emblfa: 3°, artigo dor gimento interno.
Lc·vantou-. r a e ão <Í 2 hora da tarde.
J/ a noel José de ou::a França, ecretario.
Sessão cm 3 ele .Junho tle t 823
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Reunido. os r . deputados pelas 10 hora da
manhr1, f •z-sc a chamada, e acharào-se p1 sentes
56, faltand o por motivo de mol stia os r . Pau1a
e Mcllo Gama:
O n. PnE LDE:-iTF. declaro u ab rta a sessão, e
lida a ada da antecedente foi approvada.
O Sn. EC llETA l\IO CA11:-;Emo DE CA:11Pos leu o seguinte offtcio du ministro dos negocios do imperio.
" ]llm. e Exm. Sr.-Tendo honlem d manhã
levado á augu la pr nça de . M. o Imperador o
officio do 31 do mez proximo pa sado, em que
V. Ex. me parti cipava ter a assembléa geral constituinte o legi !ativa deste impeno resolvido dirigir
ao mesmo augusto enhor por meio de uma deputacflo os puros sentimentos da sua gratidão pelo
môtivo da convocação da representação nacional por
ello rd nada no decreto de 3 do Junho do anno
passado; esperando ao mesmo tempo saber o lugar
e hora da sua solemne r cepção : S. ~I. I. me ordenou entâ() qu commnnicasse a V. Ex., para o fa-
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zer presente na mesma assembléa, ter resolvido receber no dia de amanhã a referida deputacão no
paço da cidade á hora do meio dia ; mas succe dendo
de tarde ferir-se n'um pé, o que embaraca de satisfazer· aquella resolução, só poderá Ler 0 prazer de
receber tão distincta deputação, quando se achar
restabelecido, o que espera na bondade divina succederá em breve tempo. Deos guarde a V. Ex.
Palacio do Rio qe Jan eiro, em 2 de Junho de 1823.
-José Bonifacio de Andrada e Si lva. Sr. José Joaquim Carneuo de Campos. »-Ficou a assemblea inteirada.
Leu mais outro officio do mesmo ministro concebido nos termos seguintes:
cc lllm . e Exm . Sr.- endo presente a S. M. o
Imperador o officio do governo provisorio ela provi ncia de Minas-Geraes, na data de 9 do corrente
mez, acompanhando as respostas, que recebera dos
deputados José Alvares do Couto Saraiva, e Theotonio Alvares de Oliveira Maciel aos offi cios, que o
mesmo governo lhes havia dirigido, em cumprimento da portaria de 12 de Abril proximo passado,
e em que accrescenta que já fizera expedir o compelente diploma a José de Abreu Silva, que deve
supprir a falta do deputado Lucas Antonio l\fonleiro de Barros: O mesmo augusto senhor me ordena
qu e reme lia a V. Ex. o mencionado officio, para
qu e, fazendo-o presenteá assembléa geral constituinte e legislativà deste imperio, haja a mesma
assembléa de resolver a este respeito o que julgar
convoni enle. Deos guarde a V. Ex. Palacio do
Rio de Jan eiro, em 31 de J\1aio de 1823.-José Bonifacio de Andrada e Silva . Sr. José Joaquim Carneiro de Campos. »
Ficou a assembléa inteirada quanto aos dous primeiros deputados Couto Saraiva e Oliveira Maciel;
mas sobre a expedição do diploma do supplente
Abreu e Silva suscitou-se debate.
·
O Sn. A:-;nnADA :\!ACHADO:-Requeiro que se diga
ao governo que seja qual for a commissão de que se
acha incumbido o Chanceller, deYe este vir sem demora tomar assento neste congresso. Está nomeado
pela sna provincia; rn nha desempenhar os seus
dernres.
O n. CAlli'iEIRO DE CAMPOS :-Sou do mesmo par cer. Bem sei que o rroverno de Pernambuco tem
in stado para que não sáia o Chanceller, porque o
julga preciso ali , e além disto como o Sr. Gama já
veio,
ha de vir o Sr. Faria "Lobalo fica a relacão
em gente; mas Cllm pre O governo nomear OS ministro qu e for em para lá precisos.
O Sn. A1>DllADA MACHADO :-0 governo devesaber as suas obrigaçõe ; se ha falta de minisiros
nomeie os que forem necessarios; comtanto que o
deputado venha, porque ninguem tem autoridade
de inutilisar a nomeação que delle faz a sua provincia. Tambem tenho lembrança de estar despachado
para a relação de Pernambuco llm que ci"eio se
chama Ovidio 1 e foi letrado aqm, e já foi juiz de
fóra em Santa Catharina, o qual ainda nào partio.
E' preciso que se faça partir quem está despachado.
Estes senhores requerem os despachos e depois ficão com uma perna sobre a outra ; como Pernambuco ainda não esta socegado , quer esperar de
longe o resultado; pois tenha paci encia; está des,. 1
pachado vá para o seu lugar.
·
Depois de mais algumas refl exões, e julgada a
materia sufficicntemcnte discutida venceu-se que se
0
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expediss.e orde~1.ao ministro da justiç_a par.a a noFizer ão-se algumas b~·eves reflexões;. e o ~r. P.remeação dos mmistr?s daquella relacao, visto qu~ sidente, depois de se Julgar a matena discutida
alguns d'elles estavao eleitos deputados para a as- propôz : 1°, se os par~ceres do com missão serião
lidos em dia qu e para isso se marcasse ; venceu-se
·sembléa.
Seguia-se a leitura de outro qfficio do ministr~ que não: 2°, se serião lidos todos os dias da uma
dos negocios de fazenda, e que era do theor s e~um te · hora para as duas; venceu-se que sim; 3°, se lido um
·- « lllm. e Exm. Sr.-Levando ao conhecimento parecer e havendo quem se lhe oppuzesse, ficaria
-ae S. l\'1. o Imperador o officio, que me foi ,expe- logo adiado, passando-se á leitura de out1·os; ven' dido por V. Ex. em data de 22 do corrento, acerca ceu-se lambem que sim.
Entrou-se na ordem do dia, começando pela 2•
dos colonos Allemães, chegados.á S. Jo~ge dos llhéos,
0
· comarca da provincia da Bahia : Foi o mes~o . se- parte dn ' l artigo da emenda do Sr. Andrada Manhor servido ordenar-me houve~s e de part1c1par chado, do qual artigo já ficara decidida a 11 parle
-a V. Ex, para o . faze.r pres~nte a . assemb.l e ~ geral na sessão ant ecedente.
constituinte e legislativa do impeno do Brazll, que
O Sn. GoMIDE mandou á mesa a eguinte emenda :
ficà inteirado de todo o conteudo . no parecer da
« 1. 0 Na primeira vez deportação por um mez
commissão de colonisação e faz en~a, por el!a ap- para tre leguas fóra do lugar.
provado, e q.ue na mesm.a conformidade se vao dar
cc 2. 0 Em reincidencia deportação por tres mezes
as providencias necessanas. Deus guarde a V. ~x. para fóra da comarca.
0
Paço, 31 de Maio de 1823.-.Martin.t Franci~co
e< 3. Pela terceira vez deportação por tres annos
Ribeiro de Andrada. >i-Sr. José Joaqmm Carneuo para fóra , da provincia.-Antonio Gonçalves Gode Campos.-Fico u a assembléa inteirada.
m1:de. »
Antes de entrar na ordem do dia pedio a palavra
_ O Sn. ANDRADA l\1AceADO mandou tambem a seo Sr. Dias, e sendo-lhe co ncedida disse o seguinte: guinte:
Como a deputacão destinada a felicitar S. M. 1.
<< Os que forem membros de taes sociedades simfica por ora .démorada pelo . accidente que o
1
impossibilitou de a r eceber, cr eio que es ta assem- plesmente secretas serãd pela 1 vez degradados por
bléa de.verá fazer-lhe conhecer pela maneira conve- um mez para fóra do di tricto ; pola 2• vez por lre~
niente o nosso sincero sentimento pelos seus actuaes mezes para fóra da comarca : e pela 3• vez por um
anno para fóra da provincia.-0 deputado, Antoincommodos. (Foi geralmente apoiada.)
nio Can·los Ribeiro de Andrada. »
O SR. PRESIDENTE fez a proposta; e venceu-se
O SR. PEREIRA DA CuNHA. (Não o ouvirão ó la- ·
que assim se fizesse por um officio ao ~inis.tro d?s chygraphos.)
n egocios do imperio, fica?do este n.~ mtelligencia
O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Todos sabemos que
de communicar á assemblea a occasiao e Jugar ei:n
que S. M. determinasse receber a .deputaçao depois prohibindo-se qualquer acto, se deve estabebelecer
pena contra os infractores ; mas lambem é evidente
de restabelecido.
O ilIESMO SR. D!As :-Como estou persuadido que que o legislador na imposição das pena , d ev~ at~e n
debalde se fazem leis se os povos não tem bons cos- der se a accão é de sua natureza má, ou se é md1ffetumes sobre os quaes tem grande influencia o cle- rente. No ·segundo caso deve ser mui branda a
ro, prbponho gue .se n~meie sem demora uma .com - pena porque a prohibição da acção já é um golpe
missão ecclesiast1ca nao só para tratar dos objectos sobrd a liberdade do cidadão, e não só eria absurdo
do seu privativo conhecimento? mas até par~ pro- accrescentar-lhe a este mal O' outro ainda.maior da
curar por meios adequados, desviar ~odo o motivo de punição severa, sendo a acção ómente má porque
desunião entre o povo e o clero, pois da sua ha~mo a lei a prohibe, mas faria com que a lei e não exenia depende muito a boa ordem do estado. (Foi ge- cutasse, como succede frequentemente nas do nosso
codigo criminal.
ralmente apoiado.)
.
,
,
Se applicarmos estes princípios g raes ao caso
Feita a proposta pelo Sr. pres 1d e~te a asse~b!ea,
venceu-se que se nomeasse a refenda comm1ssao ; pa rti cular das sociedades secretas, como o imples
e propondo-se depois s~ deveria ser logo nomeada, facto de taes associaç~es é sem dmrida uma acção
decidia-se que para nao mterromper a ordem do indifferente, a lei que 1mpuzesse a es te facto penas
graves seria uma lei illuso ria, como tem sido o aldia ficasse reservada para a sessão seguint~.
Por esta occ'asião lembrou o Sr. Ribeiro de An- vará de 30 de Março.
Outro é e meu modo de pensar quando estas sodrada que faltava nomear um membro para a com missão de guerra e marinha, e deciclio-se que se ciedades tein fins sinistros; pois se estes fins se
encaminhão a contrariar de qualquer modo a ordem
nomeasse.
social, ·a pena está marcada na lei; mas no caso
O ilIESMO SR. RIBEIRO DE ANDl'.ADA disse que ti- proposto em que unicamente se trata de declarar a
nha para ler um parecer da commissão de fazenda.
pena correspondente ao simples facto da associa ção
O SR. PRESIDENTE ponderou que era melhor guar- secreta, não posso deixar de apoiar a emenda do
dar a ·leitura dos pareceres para o fim da sessão.
Sr . Andrada Machado porque a pena que estabelece
O SR. ANDRlDA MACHADO :-As propostas dos é mais que sufficiente para punir es ta infracção.
Srs. deputados tem lugar antes da ordem do dia:
O. SR. FRANCA :-Sr. presidente : Não. posso conmas os pareceres devem ter um dia certo na semana, vir nem nas ºpenas moderadas que se pretendem
ou dous, conforme a abundancia delles, ou marcar-se estabelecer contra as sociedades secretas . Tomo
uma . hora certa para elles, mas sempre depois da por fundam ento da minha opinião, primeiramente
ordem do dia; porque sendo lidos antes della, póde o principio geral que tenho adaptado, e por outras
succeder que se dilate a discussão sobre algum v.ezes expendido nesta assembléa : isto é que as sodelles ao ponto de não haver ordem do dia. Pare- ciedades seéretas são entidades indíITerentes por sua
ce-me que a hora mais conveniente seria da uma natureza para o bem, e para o mal, e não podem
para as duas.
portanto ser cohibidas por meio de leis penaes, que
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.as reputão absolutamente criminosas: e em segundo
lugar a raz~o particular de que as penas apontadas
para se ellas impedirem de exercício, vem a ser de
condição inexequível; porque em regra comprehende a muitos indivíduos simultaneamente, de
sorte que na pratica se ha de usar de uma conivencia forçada para declinar a execução.
Um exemplo póde servir de illustração ao que
digo. Supponhamos que o ministro da policia de
qualquer cidade, ou villa tem noticia de que ahi ha
uma sociedade secreta, a qual por ventura não annunciou ao governo a sua existencia, como della se
exige; e que verificando o corpo de delicto respeclivo tem de impor-lhe a pena (q ue eu reputo, no
caso correccional, e de mera policia) que se segue.
O numero de membros da sociedade pódc ser
indifinido: pódo clla ser composta de 30, 40, 50, e
mais indivíduos: e cm pequenas povoações podem
esses indivíduos ser as pessoas mais conspícuas, ou
de maior monta do lugar, pelos seus estabelecimentos ou empregos civis, militares, ecclesiasticos, etc.
Eis pois o ministro embaraçado : porque ou ha de
exterminar a lodos segundo a lei; e em tal caso
dospovõa um lugar por mezes inteiros: o que vem
a ser impolitico por muitas razões; e a pena mui
grave porque ataca simultaneamente a muitos indiTiduos convisinhos, de uma povoação, ou aliãs deixa
de applicar-se a pena, substituindo ao rigor da lei o
arbítrio da equidade, o que nem menos é conveniente pela irnmoralidade que nisso vaiá sociedade,
onde se deve mau ter em virginal pureza o respeito
da mesma lei .
Não approvo portanto as penas indicadas contra
o mero segredo das sociedades ; sendo ellas correccionaes e de policia, cur.n,Pre que sejão mui moderadas, e não graves, corno mdirectamente vem a ser
pelo que acabo de expôr.
O SR. GoMIDE :-Alguma cousa me desviarei da
ordem; mas rogo se me permitia a digressão, por
que applicando as consequencias que deduzir con vergirei ao estado da questão. Tem-se dito, que as
sociedades secretas são indifferentes. r. presideute.
é bem difficil em moral, e legislãção, deterrninar-so
exacta, e definitivamente uma acção indifferente.
lndifferente é aquillo, de que não resulta mal nem
da primeira, nem da segunda ordem.
Nas sociedades secretas não ha certamente mal
da primeira ordem, porque a have-lo seria apparentc,
e por consequencia inadmissível a indifferença.
O mal da segunda ordem se compõe de alarma e
de perigo.
Nas sociedades secretas não ha alarma, porque
ninguem o concebe por aquillo que ignora, mas é
innegavel o perigo possível contra a ordem e tranquilidade publica, quia (como diz Cícero) sine sociis
nemo quidquwm tale conatm·.
Note-se, porém, que e te perigo é unicamente
possível, porque se fosse real haveria jã facto, e não
contingencia imaginaria, ou metaphysica.
O barão de Bielleld aconselha que a policia não
pcrrnitta assembléas e certas associações, das quaes
ignore o fim, os princípios, os estatutos e as convenções, por causa do que se póde tramar nestas
congregações tenebrosas; mas exclue decisiva mente
desta regra a maçonaria, porque ha nella, continúa
o referido barão, príncipes, grandes homens, ecclesiasticos, etc. ; e se entende que a excepção ó motivada em não ser clandestina aos governos uma sociedade composta de taes membros.
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. Tem-se arg~mentado que o abuso é que torna perigosas as sociedades secretas, e não o uso innocente.
E' um sophisma, Sr. presidente, quando se calcula a ufilidade positiva de uma cousa deve entrar
e1:n descon to sua. tend~ncia nociva, pa;a ser prevemda ; mas requeiro amda que se note, que tanto o
perigo demonstrado, como a (endencia nociva são
enlidades ideiaes; conjecturadas unicamente ex occq,sione, e .q.ue portanto. apenas ex,igem leves remedios prevmilivos, essencialmente muito mais moderados que os suppressivos.
_Sem ad~ítlir distincções de gravidade nas infracçoes d~ lei, a morte, a morte escreveria a sanguinana mao de Dracon; mas no seculo XIX é preciso
que se consulte ãs luzes do tempo, á suavidade dos
costumes e ã voz da humanidade; adoptemos pois
o preceito horaciano :
•.... . ............ . .... .. ... adsit
Reg14.la .peccatis qucé pamas irrogat Cr!quas
N e scutica dignum ho1Tibili incectere flag ello.
Portanto nas sociedades secretas a lei só deve
acatitelar e prevenir a tendencia no civa meramente
possível; desviar e desligar por sua desapprovacão
e. p~la da opinião p1;1blica, os b,ons daquellas asso~
ciaçoes, que forem 11Iegaes, e a que a amizade e a
condescencia os seduzissem.'
D~z º· cit~~o Çicero : . « P~·a:c~pie!1dum est igitiir
honis? u_t, s~ m eJusmod~ amicitias ignare casii ciliquo. ~nciderin,t, ne ex_istiment ita se alligatos, ui ab
amicis maqna aliqua re m rempublicam peccantibu.s, non discedant. )) Em sómente possibilidade de
crime e fim umco de precaucão, os meios devem ser
muito brandos; e é por isso que propuz a minha
emenda.
·
Depois de varias observações que fizerão alguns
Srs. dep utados, e principalmente o Sr. Andrada
Machado, levantou -se de novo o Sr. Gomide e declarou que cedia da sua emenda, conformando-se
~m tudo com a do ?r. Andrada Machado; a qual
JUigando-se a materia sufficientemente discutida
foi approvada só com a mudanca da palavra - Dis:
trielo - para - Termo.
•
Foi depois lido o 3° art. do additamento do mesmeo
Sr. Andrada Machado; e tendo entrado em discussão, lembrou o Sr. presidente que havendo uma
emenda do r. Pinheiro de Oliveira sobre o mesmo
objecto julgava melhor adoptar-se o § 4° della por
lhe parecer redigido com mais clareza e nexo: podendo tambem os Srs. deputados servir-se de alguma materia do dito art. 3° do additamento do Sr.
Andrada Machado para se unir ao mencionado§ 40
da emenda do Sr. Pinheiro de Oliveira.
Decidio a assem biéa que assim se fizesse · e entrou em _discussão o so bredito § 4°.
'
Fallarao alguns Srs. deputados.; e foi mais porfiado ~debate sobre a p~rte do artigo relativa á declaraçao .d~- que taes sociedades não têm fins oppostos á rel1g1ao; querendo uns que era bastante dizerse religião do imperio, e outros aue era neces•ario
declarar-se religião christã.
:. ·
~
<;> .?ª· , DIAS .propoz que convinha especificar-se
rehgiao cathohca; mas esta opinião foi combatida
pelos Srs. A1~drada Mach~do .e Carneir? de Campos,
que mostrarao qu e devia dizer-se religião christã:
. O SR. ANDRADA ~!ACHADO requereu que na refenda _declaração se fizesse tambem mensão expressa
de nao haver fins oppostos ã moral. . ·
O SR. MAIA propoz que em lugar de moral se dis-
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-sesse- bons costumes-, para evitar a intelligencia
que alguns davão á palavra - moral, ~uer e 1.1d.o que
. por ella rigorosamente se entendesse so a rehg10sa e
hão a. politica .
· O SR. PRESIDENTE declarou que se não havia mais
nada <l dizer sonre o§ 4° da emenda do Sr. Pinh eiro
de Oliveira, o proporia á votação .
~ Julgou - se a materia discutida, e foi approvado o
p<1rngrapho r edigido do modo seguinte :
« Serão consideradas como sociedades sec retas
as que nãl' participarem ao goveno a sua' existencia,
os fin s geraes da assoc iação com protesto de .quo
se não oppõe á ordem social, ao sys tema constitucio nal estabelecido neste imperio, á moral e á religião christã, os -lugares e tempo dos seus ajuntam entos, os nomes do individuo ou ind ividuos que
comp uzerem o governo da ord em, ou sociedade,
e os que depois se seguire m no mes mo goV"erno da
•
ordem . >>
· Ficou adiada a discussão dos outros artigos para
se passar á segu nda _parte da ordem do dia, isto é,
ao debate sobre o vencimento do s empregados da
sec retaria da assembléa.
SR. FRANCA. - São duas .as classes dos empregados da secr~etaria da assembléa: os officiaes de
pluma e o porteiro e seus aj ltdantes . Quanto aos
officiaes, já se venceu ·que por ora se conservassem
os que estão servindo interinamente, até a reforma
geral das secretarias; mas quanto ao official-maior,
porteiro e ajudantes; é preciso determinar-lhes os
competentes ordenados ; e por isso julgo que co nviria encarregar á commissão da fazenda do arbitram ento destes ordenados, para depois a assembléa
deci dir o que lhe parecer ju sto .
O SR. ANDRADA MACHADO. - Os Srs. secretarios
~ão de facto os que co nh ecem melhor o trabalho,
por isso são a meu ver os mais co mpetentes para
marcar estes ordenados; servindo-lhe lambem de
regra o que vencem taes empregados nas outras repartições.
Sómente quizera que se tomasse em consideração
se o official- maior fica sem trabalhar o resto do tempo
em que não é occupado na assembléa, ou se vai
trabalhar para alguma repartição, pois não póde
ter em ambos os casos o mesmo orde nado.

o

O SR. FRA NÇA . - Eu entendo que o official-maior
não deve trabalhar fóra da secretaria da assembléa.
Se quizer dar boa conta dassuasobrigacões tem muito
gue fazer; portanto sou de parecer qu e elle seja
sómente official- maior da secretaria da assembléa,
para que tenha a secretaria na ordem e arranjo que
é indispen savel.
O SR . CARNEIRO DE CAMPOS seguio a opinião do
Sr. França; accrescentando que o official-maior da
secretaria da assembléa, não podia ficar sujeito a
outro official-maior, seu igual, como succederia se
voltasse a servir em qualquer outra r epartição ; e
que pos_to se .tiv.es.se decidido que só s.e trataria da
no!11eaçao de offi.c1aes para a secretaria da assemblea quando se tratasse da r eforma de todas em
geral, com tudo elle julgava que devia propôr como
urgente a dita reforma, para se cuidar della quanto
;_mtes.
. O SR. RIBEIRO DE ÁNDRADA. - A assembl éa já
pedio informações ao governo sobre as reformas que
fossem necessarias; e por isso creio que será melhor
ouvir primeiro os ministros de estado sobre esta

materia, para se tomar a resolução com melhor conhecim ento tle causa. (A poiado.)
O Sn. CAllNEIRO DE CAMPOS. - Na ordem que se
expedio não se fez menção especial da r eforma das
secretarias; fallou-s e sómente de reformas.em geraJ .
O SR. ANDRADA MACHADO .-Eu Unha proposto que
se fiz esse menção particnlar desLa reforma, pp.ra se
saber o num ero preciso de officiaes; mas alguns
senhores disserão que isto se entendia co mpre11endido na generalidade, e não se venceu o qlte eu propuz; e sem termos estes dados não podemos deliberar.
O Sn. PRESJDEi'l"TE pe rg untoú se eslava a materia
discutida; e decidindo- se que sim, propoz a urgencia requ orida pelo Sr. Carneiro de Campos, e venceu-se que não era urgente ; determinando-se sómente que os Srs. secretarios appresentas em a proposta dos venc imentos do official-maior, porteiro e
ajudantes .
Declarou o Sr. presidente qu e se passava á terceira
parte da ordem do dia, que era a discussão dos artigos do reg imento; mas reílcctind o que tinha a palavra o Sr. Rib eiro de Andrada, para lêr um pare cer da commi ssão de fazenda, fez-se prim eiro a leitura delle.
« PARECER
« A commissão de fazenda encarregada de dar o
seu voto sobre os dous requerimentos dos amanu enses, pratica ntes e correios do thc ouro publico, nos
quaes pretende augmento do s ordenados, que actualmente percebem, é de parecer se reserve o seu
deferim ento para quando pela a sembléa geral legislativa e constitui nte se tiratar da organisação do
mes mo lhesouro e mais objectos a ell e co ncernentes .
«Paço da assembléa, 2 de Junho de 1823.-ilJ artim

Francisco Ribeiro de Andrada.. - Barão de Santo
An1aro. - llfanoel Jacintho Nogueira da Gama. José Aroiiche de Toledo Rendon. - José de Re.::ende
Costa. » - Foi approvado.
Passou-se então, segundo a ordem do dia, á discussão do regimento no capitulo 4°, e foi lido o 1°
artigo delle, que é o 15° na ordem da sua numeração, e do theor seguinte:
<< Art. 15. Nomear-se-ha por escrutinio secreto, e
á pluralidade relativa, um deputado que sirva de
theso urei ro em cada legislatu ra ; o qual devorá receber, nos ultimos dias de cada mez, do thesoureiromór a somma em qu e importarem as diarias dos
deputados act~a es no ~ ez subseque nte para as distnbmr no pnme1ro dia deste na secretaria da assembléa ; e assim mais a importancia da folha dos
subalternos e das despez,1s miudas do mez antecedente.
O SR. RIB EIRO DE ANDl\ADA. - Creio que es te artigo deve ser supprimido.
Em primeiro lugar julgo indecoroso nom ear- se
um dep~tado para este fim. Eu não quereria ser
thesoureiro, e outros mllltos senhores serão do
mesmo parecer .
Não sei porque.mo tivo os Srs. deputados não hão
de ter o seu procurador com o em todos os fun ccionarios publicos, por quem mandão receber os seus
ordenados ?
Mas suppondo ainda que isto não agradava restão outros meios: faz-s e um a folh a de todos' e no
thesouro se paga por ella, ou se manda aq~i um
fiel fazer os competentes pagamentos.
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A respeito dos subalternos faz-sé outra folha e devíamos especialisar-nos para nossa commÔdidade
recebem no thesouro. Assim se pratica com todas e por isso adoptei o estylo, propondo que se fizess~
as secretarias de estado; e n ão sei porque a da as- uma folha dos vencimentos mensaes. dos Srs. desembléa ha de ser exceptuada desta regra . Voto, putados pela qual, sendo assignada pelos Srs secrepois, como já disse, 1Jela suppressão do artigo e dos 1 tarios, se farião os respectivos pagamentos ~o themais deste capitulo.
1 souro publico.
'o SR . ANDRADA MACHADO . - Eu nunca approvei 1 ~lguns S~s .. de~utados declarárão que posto não
este artigo quando so redigio o regimento, mas fui i q~1zessem d1stmgu!1".-se das. outras classes dos cidavencido em votos .
! daos lhes era quas1 11nposs1vel cobrar porque não
Não gosto desta distincção que parece separar- 1 podiã~ ir pessoalmen_te por se f~zer o ~agíl:mento de
nos da classe dos outros empregados, quando não 1 manhíl:; e ta~bem nao conh eciao aqui mnguem a
somos outra co nsa, apezar de representantes, pois 1 quem mcumbissem a cobrança.
nos sustentamos dos fundos publicos: eu não quero
O SR. HmErno DE ANDRADA disse que em áttenser mais do quo cidadão brazileiro.
1 ção a estes inconvenientes tinha lemb rado o expeOs outros empregados recebem do thesouro por diente ·de vir um fi el fazer os pagamentos todos os
si oti eus procuradores; não acho inconveniente n:iezes aos Srs. deputados; e requereu que o Sr. preem nós praticarmos o mesmo .
s1dente quando puzesse á votação o artigo propu0 Sn. NOGUEIRA DA GAMA. - Conformo-me intei- ! zesse Lambem aquelle additamento .
rarnente com o parecer do Sr. Ribeiro de Andrada; j Julgou- se a materia discutkla: e propondo o
e como já fazia te nção de votar pelo mesmo modo,· Sr. presidente se o artigo riassava em geral, e com
fiz uma emenda a este cap. 4°, que mandarei o additamenlo do Sr . Ribeiro de Andrada vence uá mesa, e é concebida nestes termos:
S!l .que ~im.' accrescentando-se .º seguinte - que de« Proponho como emenda ao cap. 4° do projecto pois de feita a folha e r emett1da com petentemente
do regimento provisorio da assembléa:
ao thesour.o o pres1d.ente do mesmo mandar~ P?r
cc Que se haja de supprim ir este quarto, fazendo-se un: fiel
importancia das mesadas, para ser d1stnt1 competente emenda na numeração dos seguintes buida depms pel?s Srs. deputados.
capítulos, e accrescenlando-se no fim do regim ento
P~ssou-se a d1scut1r º· art~ 2° da mesma emenda,
o seguin te :
e foi approvado sem obJecçao alg uma.
« CAPITULO XIII
O S1t. Ái\'DIUDA i\hcu ..rno: - Lembro á V. Ex .,
o propõr se a doutrina vencida da emendado Sr. Noe< DO PAGAMENTO DAS DESPEZAS DA ASEMBLÉA
gueira da Gama passa para o fim do regimento e
cc 1:0 a secretaria da assembléa se fará a lista de fórma o _ultimo capitulq delle, o~ se fica neste lugar
todos os deputados com declaração dos seus venci- subslitumdo o cap . 4° que esta supprimido. Eu
mentos mensaes; esta lista depois de assignada so 1i de voto que passe para o fim, para melhor
pelos secretarias da assembléa será remetlida ao orde m das materias, e até para que seja o dinheiro
thesouro nacio nal, para por ella se fazer o devido a ultima cousa para que olham os.
Feita a pro.posta pelo Sr. presidente, venceu-se
pagamento á vista dos recibos dos deputado .
cc 2. 0 Para as despezas miudas e do expediente se que passasse para o fim do regimento a formar o
entregará no thesouro nacional ao porleiro-mór do ultimo capitulo .
paço da assem biéa a quantia que se julgar necesSeg11io-·Ee o cap. 5° que trata - das formalidades
saria; a sua de peza sendo approvada pelos dous qUl' se hão de guardar na assembléa - ; e o Sr. sesecretarias da assembléa será abonada na conta cretar~o Costa Aguiar leu o primeiro artigo do dito
aberta que o dito portciro-mór deve ter no the- cap. ::i.
souro, e só então receberá nova quantia adiantada
« Art. 19. No topo da sala das sessões e'Stará o
para as futuras despezas.
throno imperial, e no prim eiro degráo á direita escc Paço'Cla assembléa, 12 do lllaio de 1823.-0 de- tará a cadeira do presidenLe da assemb léa, quando o
putado Manoel Ja<ointho Nogueira da Gama. »
imp erad'lr vier assistir .
Fizerão-se algumas breves refl exões sob re a supO Sn. FRANÇA: -A materia deste artigo já se dispressão do cap . 4° proposta no principio da em nda; cutia por ser a sim necessario para o dia da inse pondo o Sr. presidente á votação se seria su ppri - t~llação da assem biéa, e a sua ma teria já está venmido o referido capitulo, venceu-se que sim.
cida .
Entrou depois em duvida se a dita emenda do Sr.
O SR. ANDnADA ll'IACUADO : - Discutio-se; mas
No17ueira da Gama seria logo.discutida, ou se pri- o que se venceu foi provisoriamente; de sorte que
meiro seria impressa na fórma do estylo; e decidin- todo este capitulo se póde debater co mo qualquer
do-se que, attenta a simplicidade e clareza da ma- outro. As resoluções que então se tomarão servirão
terill.i fosse logo debatida, entrou em discussão o sómente para aq uella occasião.
art. 1.º
O SR. CARNEIRO DE C,rnPos: - Eu faria deste
O SR. NoGt:EIRA DA G.rnA. - O que eu proponho capitulo dous, porque não me agrada esCa mistura
neste artigo é conforme o que se pratica em todas de sessões ordinarias e extraordiftarias.
as reparLições; e desejava que se não uzasse de parEm um, tràtaria de tudo o que respeita ás orditicularidade alguma com os deputados da assembléa,
como aco nteceria se viesse um fiel do J.hesouro pa- narias ; e no outro, das sessões a que assiste Sua
gar-lhes no principio de cada mez . .. (O Sr. presi- Magestade; e quando conservasse todas as materias
dente o interrompeu dizendo que fallava fóra da em um só capitulo faria a mesma separação, para
a boa ordem dellas, começando pelas ordi narias.
questão.)
.
O SR. ANllRADA MAOHADO: - Como o capitulo
O orador continuou- Estou dando as razões que
tive para propor a emenda, e creio qu e tenho di- trata das formalidades que se hão de· guardar na
reito a expôl-as ; digo pois que assentei ,que não assembléa, não so u de parecer que se separem
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J>ara um capitulo as que se praticão nas sessões or.dinarias, e para outro as das extraordinarias, pois
_tudo são· formalidades : mas não me opponho a que
.se, reuna tudo o que pertence <!- umas, para ficar
.separado, no mesmo capitulo, do que pei'tence ás
outras.
O SR. CosTA AGUIAR:- Sou da opinião do Sr. An-tonio Carlos : como neste capitulo se trata de formalidades nelle se devem com prehender todas as
,que se praticarem na assembléa, sejão quaes forem
as suas sessões ; porém quanto a dividir-se o capitulo em duas partes para melhor ordem das ma..terias, acho muito acertado; a successão dos arti.gos neste lugar não me agrada ; porque das sessões
extraordinarias passa-se ás ordinarias, e volta-se
de novo ás primeiras; o que é, em verdade, falta de
.methodo. Portanto divida-se o capitulo em duas
sessões, para tirar a confusão; mas conserve ~se um
só pela razão já ditll; começando-se primeiro a tratar das sessões ordinarias por serem as proprias dos
trabalhos da assembléa.
_ Julgando-se a materia discutida,propôz o Sr. presidente : 1. º, se o capitulo devia· ser dividido em
dous; e venceu-se que não: 2. 0 , se os artigos r elativos ás s.essões extrnordinarias serião separados dos
das ordinarias, formando-s e duas divisões ou secções no mesmo capitulo; e venceu-se que sim: 3. 0 ,
se primeiro se trataria das sessões ordinarias ou
das extraordinarias; e venceu-se que se tratasse
primeil'o das ordinarias.
Por ser dada a hora ficou adiada a discussão
dos artigos.
1
O SR. Mumz TAVARES lembro u a segunda leitura
de alguns projectos; e o Sr. Andrada Machado r equereu que se désse para ordem do dia o projecto
da abolição do conselho dos procuradores de provincias, e o dos governos provinciaes .
O SR. PRESIDENTE tomou em consideração o que
se lhe requereu; e assignou para a ordem do dia;
1. 0 , as emendas ou addições ao projecto sobre so ciedades secretas : 2. 0 , a primeira discussão do projecto da abolição dos procuradores de provincias :
3. 0 , o regimento ; e por ultimo a nomeação da commissão _ecclesiastica, e a do membro que faltava
para a de marinha e guerra.
- Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ricardo da Costa Aguiar, secretario .
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA
<< lllm. e Exm. Sr. A assembléa geral constituinte e legislativa do imperio do Brazil, tendo
approvado o parecer da commissão de saude publica sobre a neces~idade de procurar as nocões precisas para conhecer as differentes molestias que
affligem os povos, e minorar ou atalhar suas damnosas corisequencJas" manda que todas as camaras do Imperio representem a esta assembléa
se ha nas suás respectivas municipalidades lugares
insalubres e affectos de enfermidades endemicas
ou epidemicas, constantes ou periodicas, assim no
homem, como nos outros animaes, e que expo·nhão exacta e concisamente a descripcão topographica, geognostica, e hydrographica dê taes lugares, a historia diagnostica das referidas enfermidades, as datas da sua apparição, a precedencia ou

concomitancia dos phenomenos atmosphericos, as
causas a que se attribuem, e os methodos de cura
que a àxperiencia tem mostrado mais effi.cazes.
O que V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. I.
« Deus guarde a V. Ex. Paçp da assembléa, em
3 de Junho de 1823. -José loaquirn Carneiro de
Campo!!. »
·
PARA CAETANO .PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO
<< lllm. e Exm. Sr. - A assembléa geral constituinte e legislativa do Imperio, tomando em consideração que alguns dos ministros da relação de
P ernambuco nomeados deputados para a mesma assembléa, não vem tomar parte nos seus trabalhos,
por não estarem providos os lugares que devem
deixar em virtude das ditas nomeações manda
recommendar ao governo o provimento daquelles
lugares, afim de que se complete o seu numero, e
possão os referidos ministros vir quanto antes tomar assento neste augusto congresso, e entrar no
exercicio de suas fun cções, como deputados na
mesma assembléa. O que V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. I.
« Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 3
de Junho de 1823. - José J oaquirn Carnefro de
Campos.»
PARA JOSÉ DONIFACJO DE ANDl\ADA E SILVA
« lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constitu inte e legislativa do imperio do Brazil, sendo-lhe
presente por offi.cio de V. Ex. de 2 do corrente,
que S. M. o Imperador não podia, por motivo de
molestia, receber hoje no Paço da cidade, como já
tinha determinado, a deputacão destinada a agradecer-lhe a magnanima resolução que tomou do
convocar a representação nacional, p enetrou-se do
mais vivo sentimento por tão desagradavel noticia;
e anciosa espera pelo momento em que Sua Mageslade designe dia para, ouvir aquelles puros votos
do seu agradecimento, com os quaes misturará as
expressões sinceras do seu jubilo pelo restabelecimento da preciosa saude do mesmo augusto senhor.
O que V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. 1.
« Deus guarde a V. Ex. Paço da assombléa, em
3 de junho de 1823. - José Joaquirn Carneiro de
Campos . ii
Sessão em 4 de Junbe de f 823

PRESIDENCIA DO SR . ANDRADA E SILVA.
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da manhã, fez-se a chamada, e achárão-se presentes 56,
faltandó por do ente o Sr. Gama, e sem causa o Sr.
Cavalcanti de Lacerda.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão ; e lida
a acta da antecedénte, 'foi approvada.
O SR. SouzA MELLO apresentou por eseripto a declaração do seu voto sobre a pena determinada na
sessão antecedente, contra os que pela primeira vez
transgredissem a lei relativa ás sociedades secretas ;
~as. porque não estava na fórma do regimento, restltu10-se ao mesmo Sr. deputado para redigir melhor;
o qual a torngu a appresentar depois da nova redacção; e então se mandou inserir nesta acta:
« Declaro que na sessão antecedente votei contra
a pena de 30 dias para fóra do termo da cidade ou
villa, estabelecida na nova lei sobre as sociedades
secretas. Paço da ássembléa, 4 de Junho de 1823.0 deputado, José de Souza Mello. J>
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O SR . DIAS apresentou tambem por escripto a
seguinte declaração:
« Dtidaro que sobre o termo-Religião christ<ifui de voto que se declarasse-Catholica-na acla de
hontem.-Jose Custodio Dias. »
Alguns Srs . deputados ponderárão que não havia
motivo para a declaração, por se não ter votado sobre
o termo- Catholica :- e decidio-se que fosse rejeitada.
.
.
.
.
Disse então o Sr. Dias que felizmente ainda tinha
de apparecer o seu modo de pensar sobre este objecto
no Diario da assembléa.
O Sn. Cnuz GouvEA :-Sr. presidente, em uma das
sessões passadas fall~i da adhesão do povo parahybano á causa 'do Brazil; e V. Ex., sendo orgão delle,
quando a junta provisoria teve a feliz lembran ~a de
o encarregar de certificar a . M. I. o respeito e
amor que todo aquelle povo lhe protestava, disse na
sua eloquente falia :-Senhor 1 A província da Parahyba não é como outras, que tem santo na boc~ .ª
diabo no co ra cão; e no mez de Marco passadn, fehc1tando a V. Ex. por parte da camara· de Villa-Nova da
Rainha a S. M. J. pela sua feliz acclamação, e levando
ao conhecimento do mesmo Senhor o patriotismo do
sargento-mór Paulo de Araujo oares, lambem
usou das seguintes expressões :-A proviacia da
Parahyba, Senhor, é aquella que tem sido firme,
urta, e constante .
Será fal o o expandido? Certamente não. Como
pois vejo ao Diario do governo, de 27 de Maio, uma
portaria increpando ajunta de não ter mandado tirar
a devassa que lhe fóra ordenada pela repartição dos
n egocios do imperio?
Sr. presidente, se a província da Parahyba, não
merece titulos nem honras, como as do Sul, apezar
de ter adherido unanimamente á causa do Brasil e
de ser tão firme, certa, e constante, que por uma
simples requisição do govern~ de Pernamb ~ c.o
mandou 200 soldados para a Bahia, e esperou o m1migo nos mais arriscados pontos para defender a sua
independencia e liberdade, e o throao do seu augusto
Imperador, menos merece que se mande proceder a
uma devassa de similhante natureza; por tanto chamo
a atlenção da assembléa, e espero o seu apoio e justiça sobre a indicação que apresento.
« INDICAÇÃO.

«Rogo que a soberana a~s embléa participe ao governo que attenda ás supplicas da ju1'.ta da província da Parahyba, expend1das no ofilc10 de 1-0 de
Março proximo passado.-Paco da assembléa 4 de
Junho de 1823.-0 deputado Jose da Cm:: Gouvêa.»
O Sn. ÁNDRADA MACHADO :-Sr. presidente. Não
entendo isto: o nobre preopinante usa de uma lin guagem que até me parece pouco constitucional,
quando se dirige ao Sr. presidente na qualidade de
ministro de estado. Se o illustre deputado tem que
dizer a respeito dos procedimentos do mini8lro dos
negocios do imperio, póde ex pór o que lhe parecer
justo á esta a8sembléa, ou fazer a sua indicação;
mas dirigir seus discursos ao Sr. presidente como
ministro de estado é incoherente. Quando neste
lugar se falla com V. Ex. é na qualidade de presidente deste congresso, embora occupe qualquer
outro cargo em serviço do estado.
A indicação do Sr. Cruz Gouvêa ficou para 2• leitura .
·
· ·
Passou-se á ordem do dia, principiando a discus-
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são pelo art. 4° da emenda proposta pelo Sr. Andrada
Machado ao projectc. sobre sociedades secretas cujo
.
artigo é do theor seguinte :
" A participação deve ser feita n esta côrte á intendencia geral da policia, e nas outras parles âs
autoridades policiaes dos lugares onde existem as
ditas sociedades . »
Fallárão alguns Srs. sobre a materia e afinal foi
approvado o artigo com o acrescentamento da palavra
- civis- depois de-J?oliciaes .Seguio- se logo a discussão sobre o 1° dos dous
addilamentos que ao mesmo art. 4° fizera o Sr . barão de San to Amaro ; e depois de algum debate, posto
á votação, não passou la! qual estava redigido.
O Sa. ÁNDRADA MACHADO requereu que se pozesse
á votação com as seguintes palavras- que formão o
governo supremo ou local da sociedade ou ordem :foi regeitado.
O Sn. CAnNEmo DE CAMPOS tambem requereu que
se votasse sobre o mesmo additamento com as palavras seguintes- pelos ?llembros que as'{tzerem por
co1nmissão da sociedade ; - e foi igualmente r egeitado.
Propôz então o Sr. Fran ça a emenda seguinte:
« Proponho ao art. l 0 da emenda do Sr. barão o
additamento- encarregados da repartição- em seguimento da palavra- declarantes.- Paço da assembléa, 4 de Junho de 1823.-0 deputado França . »
Resolveu então a assembléa que o artigo juntamente com a emenda do Sr. Franca fosse remettid')
ã commissão, e que esta redigisse afinal a materia
dos artigos vencidos .
Passou-se ao art. 2° do mesmo addicionamento do
Sr . barão de Santo Amaro; e fazendo-se sobre elle
algumas obserrnç-Oes, foi approvada a 1ª parte, isto
é, que a permissão do governo fosse dada por escripto; mas a 2•, a saber, •se esta permissão seria
publicada no Diario do governo, foi rejeilada;
entendendo - se isto mesmo de qualquer outra folha
publica.
O Sn. Acc10L1 :- A lei que não previne lodas as
circumstancias que podem occasionár efugios para
a sua inexecução é defeituosa ; observo pois que o
projeclo de que se trata impondo penas áquelles quo
não fizerem as participações da exislencia das sociedades secretas, não declara comtudo o termo dentro
do qual se devem fazer similhanles declarações; e
para evitar essa falta que ao meu vêr poderia escudar os lransgressores, lembrou-me fazer a este artigo
o additamento seguinte :
" E esta declaração deverâ ser feita no praso de
30·dias depois da primeira reunião. Paço da assembléa, 4 de Junho de 1823.-Ign acio Accioli de Vasconcellos. »
Al(l"UDS Srs. deputado8 julgárão largo o prazo de
30 dias, e suslentárão que o de 15 era s nffi.cient~
para a declaração da fórma do que já eslava instituído ; e outros defendêrão o pra:ai marcado no additamento pot lhe paracer extremamenté apertado o
de 15 dias.
O Sn. ,PRESIDEN:rE propôz á votação, 1°: se deveria
estabelecer-se algum prazo, e decidio-se que sim :
2°, se esse prazo seria o de 15 dias, e venceu-se
lambem que sim.
Passou-se ao art. 5° da emenda ou additamento do
Sr. Andrada Machado; mas quando comecava adiscussão o Sr. presidente propôz, por mefhor, que o
3
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mesrno •Sr. Am:lrada Machado de a ccord~ com o Sr. especificasse a responsabilidade dos ministros de
Pinheiro de Oliveira que tambem offerecera um _al.1'- estado.
tigo formassem um só, e o appresentassem; e msto
E' ce1·to que parece da essenoia1d.a 1exeouQâo a
concordárão os dous Srs. deputados.
responsabilidade ; mas como não havia reg_ras de
O·Sn. P1rnsmENTE propôz então o adiamen~o da responsabifüação tinha · o nome e a cousa cah1do em•
discussiro, porque resiayão ain_da .outros obJectos· dosuso; se a responsabilidade existi~ en; algu_!Tla
parte, era sómente ~o ~onarcha . e nao a naça~.
dados para a ordem do dia; e fui approvado:
Seguio-se portanto a 1a discussão do prOJeCtb do Estas são as idéas pnmanas do proJ ecto que concebi, .
o qual me parece util e vantajoso.
Sr. Andrada Machado para a revogação do decreto
O Sn. PEJtElllA DA CuNRA : - O estado co nvulsivo
que criou o conselho dos· procuradores de proem que o Brazil se achava na época em que . M. 1.
vincia.
promulgou o decreto de 16 ~e Feve~efro de ~822,
O SR. ANDRADA MA~llADO ·: -Sr. _presidente. ~u exigia
imperiosamente as maLS en erg1cas providencreio que ninguem _d u';da da necessidade da medida
que proponho. Sabida e a causa e fim d_a c_onvoc~ cias para atalhar os males do .que estava ameaçad~,
ção do .consel~d de procuradores d_e provrncia. Era_o como conseq uencia necessari a1dos erros comm_et~1dos pelas cortes de Lisboa. Então tomou o mm~s
0 degrao preciso para chegarmos ,lQ q~e ora som?s,
erão os andaimes, sobre que. se devia, com ge1to teno como medida política e prestante a co nvo caçao
levantar o edilicio r epresentativo; t1:1do _nesta co n- de um conselho de procuradores geracs, que. convocacão tinha a natureza de prov1sono; era por sullando o espirita publico de se us co nst1tum tes
podessem lembrar os meios mais__proprios I:' )lr~por
emqúanto, não para sempre.
A na cão . tem agora no~ seus represen ~antes os cionados para consolidar a uniao e tranquihdade
seus l egit.imos, e uni cos procu~adores; nao yesta das provmcias do ·nrazil, fazendo commun s seus
aos antigos e inuleis senã? o retirar-se; cessá'.ªº as int eresses, e co ntribuindo todas para o mesmo fim,
suas fun cções a este respeito ; pas~ou a n ~cess1~a~e, que era a prosperidade deste vasto conti n eu te ..
Tão util foi esta delibera ção que nella teve origem
é mister tambem que d e sa~pa~·e9a . a rn st1tmçao.
E' verdade que entre as attnbmçoes dos procura- o desenvolvimento da opinião geral d~s povo~ des_te
dores se contavão as de aconselh~r a S. i\1., as q_uaes Imperio a respeito de seu futuro dcstmo, pois nao
podia-se dizer que ai~da durav~o, e abonavao a só as províncias abraçárâo este sysl~ma, pr.oced end~
sua duração; mas adnrta-se quao anomalas, exo- immedialamente por seus colleg10s ele1toraes _a
ticas, e vieíosas erão as fórmas exaradas no ~ecreto nomeação de seus procuradores: os_ quaes fo~~o
que parece de propo~itO confundia as func?o es. de enviando para esta côrte, á proporçao q11e e ia.o
conselheiro do monarcha; com as de procu1ado1.~a eleo-endo mas até cada uma das camaras em part1sua respectiva provincia; em man~1~·a q~e podiao cul~r em nome dos .habitantes de seus rrsi:iecLivos
distri~tos, mandái:ão suas felicitacões, e protestos de
ser tudo ou nada ao arbitr10 do mrn1steno.
DemaÍs tendo nós de estabelecer, conforme as respeito, e obediencia a S. M'. (, mamfestando-se
verdadeir~s idéas constiLucionaes, um systema q;u.e claramente quaes erão suas tonções para se subfacilite a illustracão do monarcha, robore sua rn- trahirem ás injustas pretenções das côrt~s de Por.
fluencia sobre a rriassa do povo, e dê á sua acção a tugal.
Pessoas houverão que pretenderão notar de illeforca addicional dos que apromovêrão, seria·loucura
conservar uma institu.iç~o. que mirando a outros gal esta disposição ministerial pela simples razão,
fins, nada disto teve em v1st_a.
_
. . _ . de que achando -se i:iroclamado -um governo repreHa além disto uma terceira razao para abohçao sentativo, em que a divisão de podere~ faz~ base
deste conselho .. O decreto que o instituio n~o decla- do systema constitucional, parecia 1mprat1ravel
rava indemnidade alguma aos co ns elhe:ro ~, e o aquelle meio, par~ o q_nal era necessar10 o exe~
serviço gratuito em lugares de r~presentaçao e sem- cicio do poder leg1slat1vo ; porém, além de . mmpre gravoso, mórmente neste paiz, onde_abai;tdonar tas razõ es que se não devem agora r epetir, e
cada um a sua casa é condemna-la a ruma rnfal11- que j ustificão e sustantão a.Jegitimidado deste provel. E agora nem ~o menos tinhâo _ e~per~nça ~e cedimento, basta lembrar qu e a salvação do Estado
gloria, como tiverão ao c_ome_ço; pois mut1hsad?s é a supre111a lei, e que nas oircumstancills tb.o critipela nossa convocação nao sao mais que um pezo cas e arriscada:s em que o Brazil se achava propenmorto, que não influe sobre o andamento das dendo para uma guerra oi vil, preciso era usar do
recurso que estava ao alcance do governo ; porque
cousas.
Por todas estas razões era mister abolir-se o con- se não devia sob.restar em negocios da maior irnselho; mas sendo criado por lei, só outra lhe podia portancia, dos quaes dependia a nossa existencia
politica demandando providencias de outro hemistirar a existencia.
E' o que pretendo no projecto, que offereci. ~as pherio, que ou não apparecião, ou vinhão tarde, e
a justiça pedia que a nação fosse _g!ata aos serviços ruins.
Assim, verificada a installação desta augusta asprest<idos pelos cidadãos que servuao n es~e hon;oso
emprego; eis o qulJ se declara no 2° artigo_. No 3° sembléa, duas· cousas havia a deliberar a respeito
julguei preciso declarar uma verdade ~e que ~mguem do dito conselho de procura.dores: l"- era a sua exisduvida, é verdade; m~s que _sempre e bo!Il mculcar tencia, a 2• o modo de despedir seus illustres
e repetir a um povo tao_ noviço, . como nos, em ma- membros.
terias ·politicas. No 4° tive em vistas duas cousas :
Quanto á l• parte 1é evidente, que achando-se a
1o, que se não fizessem nomeações an~m~l~s de con.. nação representada por seus honrados-deputados
selheiros de estado, antes que a constltmçao decla- nesta- assembléa, devia cessar o exercicio dos procurasse se havia de haver conselho de estado, e como radores de provincias, que só teve lltgarna situaseria .composto; o que tudo se não pód~ de~de já ção em que1nos achav.amos e pelos•mo0vos •ponde1
decidir antes de ser bem pensado, d1s<mt1do,,e rados: quanto ás gratificações
com que os mesmos:
mudur~mente decidido nesta assembléa: 2°, que se procuradores dovião·ser aontemplados, exporei os
1
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meus sentimentos o;pportunamente quando se deliberar sobre ª 'materia de cada um dos artigos deste
decreto. Portanto, voto que passe o projecto á 2•
discnssão, para que, tendo cessado as funcções destes
illustres varões, voltem, (e não é cedo) a seus lares,
donde muitos delles tem estado ausentes, com incommodos pessoaes, e de sua fazenda.
O SR. PnESIDENJE declarou que, não havendo
quem mais ~aliasse sobre o pnojecto em geral, prop_unha, sei passava á 2• discussão; e venceu-se que

11

O SR. MuN1z TAVARES requereu que se passasse
immedialamente a es ta~· discussão, attenta a clareza da materia; mas a assembléa resolveu que
não.
Ponderou então o Sr. presidente, que já não cabia
no tempo a discussão do r egimento, e a nomeação
da commissão ecclesiastica, e do mem bro que faltava na de marinha e guerra, como se ~inha assignado para a ordem do dia, e que por isso julgava
mais acertado passar-se ás referidas commissões. A
assembléa decidio que assim se fizesse.
O SR. PAULA E MELLO: -Como a assembléa resolveu quando só havia dous secretarios, que es tes
não entrassem em commissões, e agora se trata da
nomeação de uma, desejo saber se ainda sendo quatro reg ula para elles a mesma r egra.
O SR. PRESIDENTE olTereceu es ta pergunta á consideração da assembléa; e decidiu-se que todos os
Srs . secretarios podião ser eleitos para qualquer
com missão.
Procede u-se Jogo á nomeação da commissão ecclesiastica, e sahirão eleitos os Srs. : bispo capellão-mór co m 54 voto~~ Ro cha Franco com Z7,
Pinheiro de Oliveira com ~.
Seguio-so a nomeação do membro que faltava
para a commissão de marinha e guerra; e sahiu
eleito o Sr . Nogueira da Gama com 29 votos.
Tendo chegado a ho1a determinada para a leitura
dos pareceres de commissões pediu a palavra o
Sr. Rodrigues Velloso, como relator da co mmissão
de redacção do r egimento, e le11 o seguinte

ma· para a preferenr.ia e antiguidade. No caso de
empate de uns e outi-os· decidivá a· sorte.
Art. 11. É da· competencia d'O 1° secretario, fazer a chamada dos deputados, dar parte á assem
biéa de todos os officios que o governo remetter ·
ler os pareceres das commissões 1~ e propostas do~
deputados, dirigir o ex pediente da correspondencia
official e ministerial, e assignar as.actas das sessões
com o secretario que a lançar .assim como as i;esoluções, ordens e decretos da assembléa conjunctamente com o presidente.
Art. 12. Aos outros secretarios compete : lançar
as actas das sessões, deliberações e decretos da as,.
sembléa, receber todos os projectos, memorias e
representações ácerca dos objectos privativos da
assembléa, e dar-lhes as competen'tes direcções, com
approvação della; o que farão alternadamente entre
si por uma distribuição diaria.
Art. 13. Fica á cargo dos dous secretarios mais
modernos acompanhar o Imperador, príncipe re~
gente ou re~encia, aos seus respectivos lugares:
receber á porta da sala os deputados que de novo
entrarem; dirigir os actos solemnes de juramentos~
e finalm ente acompanhar toda a pessoa que po'r
qualquer titulo haja de appresentar-se á assembléa.
Art. 14. No impedimento do 1ºsecretario serviil'á
o 2°, e assim os de mais, . substituindo-se uns aos
outros pela ordem de suas antiguidades, entrando
nesse caso em exercicio os supplentes para inteirarem o numero dos que faltarem.
Art. 15. Os secretarios, na correspondencia offi cial, lerão o tratamento de excellencia, e proporáõ o numero dos officiaes que devem seT empregados na secretaria, e seus ordenados, para serem
approvados pela assembléa.
Depois da leitura, propôz o Sr. presidente l?e
deveria imprimir-se este capitulo 39; e venceuse que não, afim de entrar quanto antes em discussão.
O mesmo Sr. Rodrigues Velloso, tambem como
relator da commissão de legislacão, leu um parecer concebido nos seguintes termos:
.

«PARECER:

PARECER

Slffi .

« A commissão de legislação, á vista do requerim ento de Domiciano Pinto Durmond cirurgião,
que foi da sumaca « Elisa, » vinda de êabinda em
Setembro de 1818, e que se queixa de se lhe não
ter dado a gratificação determinada pelo alvará de
21 de Novembro de 1813, a qual o supplicante
suppõe ter merecido ; é de parecer, que não pergues Velloso de Oliveira.-h1tonio Carlos Ribei?'o tence á assembléa o seu deferimento, devendo o
de Andrada Jlfachado e Silva.-Anlonio Luiz Pe- supplicante recorrer aos meios ordinarios, que ainreira da Cunha.-il/ anoel Pinto Ribeiro Pereira de da lhe restão. Paço da assembléa, 30 de Maio de

« A commissão encarregada da organisação do
regimento interno, em observancia da deliberação
desta assembléa, olferece reformado o cap . 3°, que
trata dos secretarios, e suas attribuições com as alterações que parecerão convenientes para serem discutidas as que não tiverem já sido approvadas. alão
da assembléa 4 de Junho de 1823.-Antonio Rodri-

Sampaio.
CAPITULO III
DOS

SECRETARIOS

Art. 9. 0 Haverá quatro secretarios effectivos, e
dous supplentes, eleitos de entre os deputados em
cada mez, os quaes todos poderáõ ser reeleitos.
Art. 10. A sua prioridade será regulada pela maioria de votos da sua nomeação, de maneira que terá
o lugar de 1° o que obtiver na e lei~ão maior numero de votos, e assim os de mais 2°, 39 e 4°: os dous
quo depois destes se seguirem em numero de votos,
serão supplentes; guardando en tre.si a mesma nor-

1823.-Antonio Rodrigues T'elloso de Oliveira.Estevão Ribeiro de Rezende.-D. Nuno Eugwnio
de Locio e Seilbitz. - José Teiwefra da Fonseca
Vasconcellos. - João Antonio Rodrigues de CG!l'val/10.-José Antonio da Silva 1lJ.aia. »-Foi approvado. »

O SR. PINHEIRO DE OLIVEIRA por parte da commissão de instrucção publica, léu uma· ,P.rDpostà
em que se indicavão os meios d'e ~stimular os genios brazileiros, a formar um tratà'dd completo de
eãncaç~o.
.
'
- O SR. ANDRADA MACHADO reqµereu . que se declarasse urgente a. mataria; e sendo apoiada a ur-

..
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gencia, fez-se segunda lei türa, e determinou-se
que voltassg á commi'ssão ·para a redigir em fórma de decreto, e entrar em discussão depois de impresso,
; O SR. NOGUEIRA DA GAlllA: -Como membro da
commissão de marinha e guerra, cumpre-me representa11 que devendo esta offerccer á consideração ,da assembléa, diversos projectos de it11portantes
providencias, e sendo sómente trez os membros de
que ella se compõe, é indispensavel que a mesma
assembléa a autorise para chamar de fóra as pessoas
que por suas luzes a poderem auxiliar: nos trabalhos
que for em da sua competencia.
Resolveu a assembléa que a commissão podia
escolher quatro membros para os negocios de gtierra, e quatro para os de marinha, na conformidade
da referida representação.
O Sn. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia :
1°, discussão das emendas ao projecto sobre sociedades secretas; 2°, a 2• discussão do' proj ecto para
a revogação do conselho dos procuradores de pro.vincia; 3°, artigos do regim ento ; e segundas leituras de propostas pela ordem de sua antiguidade .
Levantou-se a sessão ás 2 horas e meia da
tarde.
José Rioardo da Costa Aguiar de Andrada,
secretario .
Sessão em ii de Junho de t 823
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"

Reunidos os Srs. deputados ás 10 horas da manhã, fez-se a chamada e acharão - se presentes 55,
faltando por moles tos os Srs. Gama e Pacheco ; e
sem causa motivada o Sr. Rib eiro de Andrada.
O Sr. presidente declarou aberta a sessão e lida a
acta da antecendente foi approvada.
Por não haver expediente, passou-se logo a l •
parte da ordem do dia, que era a discussão das
emendas ao projecto sobre sociedades secretas.
O Sn. ÁNDRADA MACHADO leu a seguinte emenda
e additamento á sua emenda que estava em discussão, o qual era tambem assignado pelo Sr. Pinheiro
de Oliveira.
« Art. 5. 0 As sociedades porém que tiverem principios e fins subversivos da ordem social, e do regimem constitucional deste imperio, serão consideradas como conventiculos de conspiradores, ou não
tenhão feito ao governo participações,- ou as te nhão
feito falsas.
- « Art. 6. 0 Os membros de semelhantes sociedades,
que tiverem prestado juramento de seg uirem as
ditas doutrinas, e persistirem em adopta-los como
regra de conducta, uma vez que tenbão começado
a reduzi-los a acto, morreráõ por elle; os que porém não tiverem encetado acto algum subversivo,
além dos primarios e remotos, serão degradados
por toda a vida .
_ « Art. 7. 0 As sociedades que tiverem princípios
tão sómente oppostos á moral e á religião christã,
são severamente prohibidas: os seus membros uma
vez juramentados, persistindo na adopção de taes
doutrinas, se as tiverem reduzido a acto, serão degradados por 10 annos; se não tiverem praticado
ôutro acto mais além do juramento e a adopção
dos principios, serão degradados por cinco annos.

/
/

/

/

/

" Art. 8. 0 O processo começará por denuncia tão
somente, contra certas e determinadas pessoas no
caso das sociedades simplesmente secretas, e por
denuncia ou .devassa nos casos dos arts. 5° 6° e 7°.
-Antonio Carlos Ribeiro de Andrada ilfachado e
Silva.-Belchior Pirihciro de Oliveira. »
Compareceu então na sala o Sr. Ribeiro de Andrada, e tomou o seu assento.
O Sn. SECRETARIO CARNEIRO DE CAlllPOS fez a 2•
leitura da sobredita emenda e additamento, e entrou em discussão o 1° artigo della.
O Sn. PEREIRA DÁ CuN nA: -A materia que está
em discussão é assás complicada e importante ; e
para deliberarmos sobre ella cumpre a cada um
pôr de parte os sentimentos de sua particular philanlropia.
Trata-se da emenda qne o Sr. Anto nio Carlos offerece agora a l • que tinha apresentado; e parecia-me qu e seria ba~tante dizer-se qu e as sociedades
que professarem prin cipios subversivos serião consid eradas como co nventiculos de conspiradores, e
então punidas pelas leis existentes .
Para que é estar qualificando, e determinando especies como se estivessemos fazendo uma lei geral
quando póde o juiz, pelo co nh ecimento do mal já
r es ultado, ou do que ha a recear, graduar a pena
correspondente entre determinadas para laes crimes ?
Eu considero, porém, a materia de tanta ponderação qu e entendo qu e deve ser remettida a emenda
a um a com missão para a redi gir, ou imprimir-se
para cada um de nós pensar sobre ella e depois entrar em discussão .
O Sn. CARNEIRO DE C.r nPos: -O nobre deputado
o Sr. Pereira da Cunha, pretend e que sejão reputados conspiradores de facto, os membros de uma
sociedade de fins subversivos. Sempre me opporei a
isto ; nunca confundirei a intenção com a execução,
nem o principio desta com a sua consummação.
A legislacão que não distinguisse estas cspecies,
não se conformaria com as luzes do seculo presenl e.
Em tal caso como os membros daq uellas sociedad es erão co nsiderados conspiradores, e portanto
réos de alta traição, ou lesa-mages tade, solfrerião
as penas crueis do livro 5° da ordenação ; e eu não
sei como isto se combina com os principios da sã
philosopbia que todos abraçamos, e de que não devemos afastar-no , principalmente quando se trata
da organisação de um estado.
As qualificações das especies de crim es, que o illus~re preopin_ante reputa ociosa, e u as tenho por
mmto convementes .
Praza aos céos que podessemos em qualquer lei
criminal determinar com tal miudeza as diver sas
graduações do crime, qu e apresentassemos uma escalla perfeita das suas diversas especies, porque então lhes poderi.amos applicar com mui exacta proporção as penas corres_pondentes : estou certo que
e:;ta empreza é assa_z d1fficil, para não dizer imposs1vel, mas nem por isso tratemos esta materia com
tanta generalidade, que deixemos de marcar como
actos de qualificacão diversa o ser membro de uma
sociedade, cujos f1ns sejão subversivos, o projecto de
uma conspiração, e o havel-a já realisado. Se não
se indicão estas graduações, ficará ao arbítrio do
juiz, com? quer o illustre preopinante, a qualificação
desses crimes e consequentemente das p e na~ com
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que devem ser punidos. Ora isto · é o que se deve adoptão principios subversivos· ainda que os não
sempre evitar mórmente em um governo livre.
tenhão redusido a facto, para prevenir os effeitos
O SR. ANDRADA MAClfADO: -Sr. presidente: isto da sua damnosa tendencia.
é fóra da ordem.
Quem professa doutrinas oppostas ao systema
No art. 6º, ou 02° desta emenda, é que se tratada constitucional, á moral e á religião, as espalha, e
imposição das penas; por ora esLá em discussão o as aconselha como _regras de conducta, não deve
art. 50 que diz sómente que as sociedades que tive- ficar impune ; bem que não esteja no caso do verTem fins subversivos serão consideradas como con- dadeiro conspirador, do que tem praticado actüs
venticulos de conspiradores, se não fiz erem as de- para a rui na do estado; e por isso entendi, e entendo
vidas participações ao governo: ou se as fizerem que se deve legislar a este respeito .
falsas; portanto referindo-se o illustre preopinante
O SR. ARAUJO V1A NNA: -Apenas lan cei os olhos
ás .Penas co ntra taes sociedades, falla fóra da ordem. sobre o artigo 5° das emendas primitivas do Sr. AnQuanto á necessidade de ser impressa a emenda drada Machado ao projecto do Sr. Hodrigues de
não vejo que a haja: porque na generalidade ha Carvalho, occorrerão-me as razões que acaba de exmuiLo que o está, pois a materia é a mesma da pôr o Sr. Ribeiro de Andrada; por conseq uencia
primeira que oITereci ; o que fiz agora foi qualificar, estava deliberado a votar pela suppressão do mesmo
marcar differentes gráos, como em verdade era ne- artigo; mas depois que elle se resolveu nos tres
cessario, tirando assim do arbitrio do juiz a gra- artigos das emendas posteriores, solfrendo nova
dua~ão das. penas.
.
_
redacção, considerei, que estavão bem graduadas
D1stingurndo os actos e determmando a cada um as penas, que nas antigas .leis, são inteiramente
a pen a que julguei correspondente, tive em vista desproporcionadas e barbaras, ainda mesmo contra
obrigar o juiz á execucão litteral da lei•; quando se o atrocissimo crime de rebellião, e conspiracão, em
deixa ao arbítrio do juiz a graduação das penas, faz que pódem degenerar as sociedades secretâs; por
este de legislador, .os legisladores somos nós.
isso voto, que passe o 5° arti go das novas emendas,
Tão deixemos esta porta aberta para os juízes cuja di sposição me parece necessaria, em atlencão
abusarem como tem feito até agora; elles não de- á pessima legislação antiga a este respeito .
•
vem fazer ma·is do que dizer- o crime é este, e a
O Sn. Go~uoE; -Havemos determiuar, e definir
pena que a lei lhe impõe é esta- eis o que eu pre- o que é conspiração, e conspirador; por consequentendo que os juizes fação, e n1,1da de applicar penas eia deve haver uma legislação separada, a que se
pelo seu arbitrio .
refira a lei das socieda des secretas na parte em que
O SR. RrnEmo DE ANDRADA: -Por este projecto nella lambem se determinar, e definir conspiracão.
que está em discussão pretendemos revogar o al- Isto é agora portanto muilo extemporaneo, e desvará de 30 de Março de 1818, cujas penas conside- tacado do lu gar em que se deve arranjar.
ramos barbaras·; mas porque as sociedades secretas
O SR. CosTA AGUIAR : - Eu não pretendia fallar
se transformão em sociedades co nspiratorias contra o desta materia; mas como o que se veuceu deve subestado, tratasse de legislar para ellas neste caso, e sistir, e está iencido que ao art. 5° da l• emenda
é o que faz o obj ecto do art. 5• que está em dis- do Sr. Antonio Carlos se substituísse um novo, direi
cussão; porém eu direi que contra conspiradores te- que tudo o que é fallar contra isto é contra a ordem.
mos legislacão; e nesta assembléa se assento u que
Quanto á questão suscitada a res~eito do modo de
nos deviamôs reger pelas leis existentes até á fo r- legislar sobre conspiradores, e se e este ou não o
macão de novo codigo.
lugar de se tratar delles parece-me que o mais
s·e a assembléa reconhece barbaridade nas penas, acertado é supprimir-se a palavra conspiradores; eeu
então faça-se uma lei nova sobre conspiradores; e poria em seu lugar- e.orno conventiculos prohibinão estejamo a legislar contra este crime quando dos e perigosos - o que farei por uma emenda se
se trata sómente de sociedades secretas.
fôr preciso .
Julgou-se afinal a materia discutida ; e o Sr. preJulgo pois que o dito arL. 5° deve ser supprimi~o,
porque não lhe acho relação alguma com taes socie- sidente propôz se o dito art. 5° ou 1° da subalteradades: o crime de conspirar contra o estado ou contra ção dos Srs. Audrada Machado e Pinheiro de Olia religião é mui differente, e se a as embiéa o quer veira, seria supprimido, e venceu-se que não; propôz
tomar em consideração apresente-se um projecto em segundo lugar se passaria como estava redigido,
separado, e discuta - se; mas tratar delle no projecto e venceu-se que não . Convidou então os Srs. depude sociedades secretas não convenho.
tados a_mandar á mesa :as emendas que julgassem
O Sn. ANDRADA MACHADO: -Sr. presidente: uma convementes.
cousa é conspiração, isto é, o projecto de derrubar
O Sn. PEREIRA DA CuNnA, mandou a seguinte:
o governo, e outra é a adopção de doutrinas sub- 1 « As soci~dad es porém que ti_verem princípios e
versivas que pódem tender a derrubai-o.
fins subversivos da ordem social, e do regimem
Se fizessemos o que quer o nobre preopinante constiLur.ional deste imperio , serão consideradas
ficaria sem pena alguma esta peri gosa adopção de como conventiculos de conspiradores, e como taes
doutrinas porque nada ha na ordenação a este res- puuidas confórme as leis geraes do estado. Paco da
peito . Eis o motivo porque é preciso accrescentar- assembléa, 5 de Junho de 1823>•- O deputado; Anse a lei.
tonio Luii Pereira da Cunha. »
·
Pareceu-me que os que jurassem estes princípios
O SR. CosTA AGUIAR mandou tambem a emensubversi vos da ordem social, nelles persistissem, e da seguinte:
os tomassem como regra de conducta commettião
um crime, e que cumpria applicar-lhe penas, sup- -<< Como conventiculos prohibidos e peri$osos prindo assim o que faltava na nossa legislação.
em lugar da palavra - Conspiradores . - u depu •
Se acaso sejulgar que não deve fallar-se em cons- tador Costa Aguiar. >>
piradores, embora se não falle; mas é indispensa- · Os Sns. CARNEIRO DE CAMPOS E FRANÇA mandá vel tratar do caso em que as sociedades secretas . rão igualmente outra concebida nestes termos:
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« Em lugar de conspiradores - como conventi.culos de pert11badores das bases da mesma ordem
social. - Carne·iro de Campos e França. »
O SR. PRESIDENTE propõz se a emenda do S_r_. Pereira da Cunha era obj ecto de votação, depois do
que estava vencido a este respeito, e decidiu-se que
não.
Propôz em segundo lugar a do Sr. Costa Aguiar
á qual accedeu o Sr. Andrada Machado, com a
substituicão da palavra sed-iciosos ás palavras prohibidos e pedgosos; em cujos termos a apoiou o mesmo
Sr. · Costa Aguiar, e accedeu a ella tambem o
Sr. Carneiro de Campos, permanecendo o Sr. Franca na sua que primeiramente assignára com o dito
Sr. Carneiro de Campos.
Poz-se esta ultima prim eiramente á votação; e
não passou; seguiu-se a do Sr. Costa Aguiar redigida com a substituição do Sr. Andr~da Nlachado,
e concebida portanto nos termos segumtes - Como
conventiculos sediciosos - em lugar da palavraConspiradores- e foi approvada.
Passou-se ao segundo objecto da ordem do dia,
isto é, á segunda discussão do projecto para a
abolição do conselho de procuradores de província.
Os Srs. Camara, Rodrig ues Velloso e Ribeiro de
Rezende retirarão-se.
Leu-se o 1° artigo do dito projecto e passou sem
impugnação ; e por isso se seguio logo o art. 2°.
O Sa. PEREIRA DA CuNuA :- São na verdade mui
lisougeiras as expressões em que é concebidb este
artigo, ainda que me não pareção proprias de um
legislador; mas apezar disto quando considero quão
honroso é o cargo qúe estes conspícuos cidadãos
yierão exercer, não posso convir em que se retirem
despedidos com uma mão sobre a outra, por assim
dizer.
Depois de terem feito grandes sacrificios, e de
serem elevados ao maior cargo civil que se conhece
entre nós, que é o de conselheiro de estado, não
vejo razão para se lhe negar alguma gratificação
que os iu'd.emuise das despezas que necessariamente
fizerão . Embora alguns a não queirão; esses, cedendo della, farão mais um serviço á nação.
Ajuntemos a isto que e!les desempenhárão as funcções daquelle elevado lugar em circumstancias arôuas ; e só na representação qúe dirigirão á Sua
Magestade, então Príncipe Regente, para a convocação desta augusta assembléa, entendo eu que elles
fizerão um dos mais importantes serviços que podião fazer ao Brazil.
Talvez se poderia dizer que lhes competia ficar
com o tratamento de senhoria, por terem servido
com o de excellencia ; porém ao menos sejão attendidos com a gratificação que ja outros acceitárão, e que eu julgo até devida pela& despezas que
forão obrigados a fazer, e com que alguns mal podião.
O SR. ANDRADA ~ACHADO: - Não concordo com
o illustre preopinari1e; não se dá dinheiro dos fundos publicos senão quando a lei determina : ora a
lei não designou cousa alguma aos procuradores de
província, logo nenhum direito tem agratificacões.
Os exemplos a 'que se refere o nobre deputado de
nada ·servem; para as gratificações que se mandárão dar a dous, houverão motivos e circumstancias particulares. Para com nm delles, o da Parahyba , até a sua província estava compromettida,

porque .entendeu üever auxilia-lo visto não ter com
que supprisse as despezas necessarias; e este req11isito particular de necessitado não se torna ge,ral
para todos . Em uma palavra a lei não lhe man~o u
honorario; e por tanto nenhum lhe compete.
Quanto ao tratamento não me opporei, bem qne
me não convenção as razões do nobre preopinante.
Estes ·conselheiros não forão conselheiros de estado, porque o conselho era de procuradores de
província; é verdade que se lhe mandou dar excellencia, mas não porque lhe competisse por lei:
lembrou-se Sua Magestade de lhe fazer esta graca,
igualando-os nisto aos conselheiros de estado , bem
que os não chamasse como taes .
Comtudo, torno a dizer, não me opporei a gue
fiqu em com o dito tratamento ; ma sempre direi
que julgo mais nobre o reconhecimento da patria;
além de que estes serviços assim qualificados en lravão na classe dos remuneraveis, e por U s se podia
legitimamente pedir a recompensa de que fossem
dignos .
Nem se ~iga, depois dislo, que ellcs são despedidos sem haver co nsideração alguma com seus
serviços ; maiores são os nossos ; e cada um volta
para casa com o tratamento com que della sahiu.
Os serviços de representação nunca se premiárão
se não com o agradecei-os, e honral-os; e os dos
procuradores são dessa natureza; elles não vicrão
exercer um emprego propriamente tal; a sua commissão tem origem popular, cada um foi eleito pela
sua respectiva provincia: e qu em merece a confiança
da nação não aspira a outro premio que não seja
o do reconhecimento de ter bem servido. Assim
como nós, acabada a nossa commissão, voltamos a
confundir-nos com os outros cidadão , confundão-se
elles lambem ·; não é tão pouco as honrosas gracas
•
que levão .
O SR. DIAS: - Eu s.ou cohcrente com os meus
princípios; quando em outra occasião se tratou
a9ni. de r~compens~~ para os procura~ores de provrnc1a, flll de op1mao que se lhe dev1ão pagar os
seus serviços.
Elles talvez se achão impossibilitados de satisfazer dividas contrahidas para supprimento das despezas que fizerão; e os que estiverem nestas ci rcumstancias estão perdendo a sua reputacão estão
a desacreditar-se.
•
Ora não me parece justo que seja es ta a recompensa dos seus serviço1t, principalmente não sendo
estes dos offerecidos: pois ainda que nenhum delles
veio obrigado, comtudo não poderia sem desdouro
esc':lsar-se, porq11e o homem de bem, a quem a
naxªº honra com a sua confiança, tem por seu primeiro dever, desempenhar, ainda com sacrificios
as funcções do cargo a que a patria o des tina. Po;
ta~to sou de voto que se arbitre alguma gratificação
deixando-nos por ora de recompensas honorificas
pois me parece que ainda não podemos gradua;
honras.
O SR. N_oGUEIRA DA GAMA: -Já aqui se venti1011
esta questao dos procuradores de província ; e se
assentou que nenhum direito tinbão de exigir gratificação_ alg11ma, porque o decreto que os convocou a nao estabeleceu ; mas estou persuadido que
apezar de não ba'.'er direit~ de pedir, ha da nossa
parte uma .espec1e de obrigação de dar.
Quando se prestão serviços vantajosos ao estado
as recompensas ou gratificações são liberalidade;
de que muito importa não prescindir; servem de
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convidar os emprehendedores a entrar em projectos
e trabalhos que nunca tentarião sem a esperança de
remuneração.
_
_
·
Julgo pois que nao obstante ~ao esta: marcada
por lei paga alguma a es~es ~erviços, dana esta assembléa um passo mm digno della, decretando
uma gratificaçã~.
_
Ninguem duvida _que estes procurador~s ~zerao
um importante serviço, e com grande s(lcnfic10 seu,
porque vierão á. s.ua custa a esta c_ôrt~; ora se a
nação recebeu u~ihdade com º· sacnfic10 que elles
fizer ão porque nao ha de gratifical-os?
Nós tambem somos nomeados pela nação, e com
tudo somos gratificados ; pois faça-se o mesmo com
os procuradores; a quantia de 2008000 mensaes n~o
é tão grande que exceda ás forças de uma naçao
como a nossa, e do modo que eu proponho na emenda que pe~o licença para ler, ainda meno~ pezad_a
fica esta liberalidade, que tem por fim rndemrnsal-os de incommodos e prejuisos.
O mesmo Sr. deputado leu a emenda seguinte:
« Como emenda ao projecto de 21 de M.aio
de 1823 sobre os procuradores das provincias.
« Art. 1. 0 O mesmo proposto.
<e Art. 2. 0 Estes procuradroes serão gratific~d?s
com a quantia de 2008 por mez, desde que sahirao
de suas províncias, ou que principiárão a ter exercicio até a data do presente decreto, levando- se
em c'onta nesta gratificação os vencimeutos de qualquer natureza que tiverem tido por seus empregos .
« Arts. 3. 0 e 4. 0 su~primidos.
cc Paço da assemblea, 5 de Junho de 1823. .llfanoel Jacintho Nogueira da Gama. »
O Sn . PRESlDENTE interrompeu a discussão para
poder assim ter lugar o exame dos tachigraphos
como se determinára na sessão antecedente ; e assignou para a ordem do dia : 1°, ? prejeclo sobre
sociedades secretas; 2°, o da abohçao do consel~o
de procuradores de província; 3° artigos do regimento ; e restando tempo ·segundas leituras de projectos.
Levantou-se a sessão á 1 hora da tarde .
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secretario.
Sessão em '7 de Junho 'de t823

PRESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA
R eunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã Íl.z -se a chamada e acharão-se presentes 53,
faltando por molestos os Srs. Camara, Gama e
Pacheco e sem causa os Srs. Sena Rib eiro e Carneiro
da Ctmha.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão ; e lida
a acta da antecedente foi approvada.
O SR. ALENCAR mandou á mesa para inserir-se
na acta a seguinte declaração de voto, assignada
tambem por outros Srs. deputados :
« Declaro que na ultima sessão votei pe~a
supressão do artigo 5° das emendas do Sr. Antomo
Carlos ao projecto de lei do Sr. João Anlonio Rodrigues de Carvalho. Paco da a11sembléa, 7 de Junho
de 1823.-0s deputados, Alencar, Cruz Gouvêa,
X avier de Carva.lho, Henriques de Rezende, Fortuna,
Albuquerqne, José Custodio Dias,Antonio Gonçalves
Gomide, Lopes Gama, José de Souza Afello. »
O SR. sy.cnETARIO CARNEIRO DE CA!IPo.s leu um

offi.cio do ministro de estado dos negocios do:Jmperio
concebido nos teqnos seguintes: .
« lllm. e Exm. Sr.-Tendo levado á augusta pre..;.
sença de S. M. o Imperador o offi.c~o de V. Ex. d'a
data de hoje, em que participa ter a assembléa
geral constituinte e legislativa deste Imperio procedido á nomeação de presidente,- vice-presidente e
secretarios, que hão de servir, durante o mez, que
decorre do dia de amanhã até 3 de Julho proximo
futuro : o mesmo augusto senhor me ordena, par·
ticipe a V. Ex. para o fazer presente na mesma
assembléa, que fica sciente das pessoas eleitas para
os referidos cargos. Deus guarde a V. Ex. Palacio
do Rio de Janeiro, em2 de Junho de 1823.-Josí!
Bonifacio de AniVrada e Silva. -Sr. José Joaquim
Carneiro de Campos. »-Ficou a assembléa inteiradá.
o MESAIO Sn. SECRETARIO leu outro offi.cio do mesmb.
ministro.
cc Illm. e Exm. Sr.-Tendo levado á augusta presença de S. M. o Imperador o offi.cio de 23 de Mai'o
proximo passado, em que V. Ex. par~icipa ter a
assembléa ger al constituinte e legislati"\118. deste Imperio julgado necessario, que lhe sejão remettidás
regularmente todas as noticias do dia_, tanto internas como externas, que interessarem á seguranca
da nação e estabilidade do Imperio : o mesrrió
augusto senhor me ordena, que participe a V. Ex.
para o faz er presente na mesma assembléa, que fica
inteirado do conteúdo do referido offi.cio. Deus
guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de
Junho de 1823. José Bonifacio de Andrada e Silva.
-Sr. José Joaquim Carneiro de Campos. »-Ficou a
assembléa inteirada.

o !UES!IIO SR. SECRETARIO leu finalmente o seguinte
offi.cio do mencionado ministro :
<< lllm. e Exm. Sr.-Tendo levado á augusta presença de S. M. o Imperador o offi.cio de 23 de Maid
proximo passado, em que V. Ex. participa ter a
assembléa geral constituinte e legislativa deste
Imperio julgado n ecessario, que lhe sejão transmittidas as queixas e representa~ões dirigidas das
dilferentes províncias para p. refurma dos seus respectivos governos e os planos ofierecidos a este
respeito, para que a assembléa possa formar juizo
seguro desta ma teria e resolver o que fôr mais util:
S. M. Imperial me ordena, que participe a V. R"!
para o fazer presente na mesma assembléa ter já
dado as convenientes ordens sobre este objecto.
Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro,
em 4 de Junho de 1823.-José Boni{acio de Andrada
e S ilva. - Sr. José Joaquim Carneiro de-Campos. »
O Sn. PRESIDENTE:-S. M. Imperial tem designadd
o dia segunda-feira ao meio-dia para receber no ·
palacio da cidade a jleputação, que .esta augusta
assembléa determinou enviar-lhe pelo fausto motivo da sua convocação; e como eu não posso fazer
parte da illustre deputação, nomeio em meu lugar o
Sr. bispo capellão-mór. Apresso-me em fazer. esta
participação vocal -para intelligenci9. dos senhores
que devem formar a deputação: depois virá o com-'·
petente offi.cio na fórma do costume.
·
,f
Passou-se á ordem do dia; e entrou em discussão.
o seguinte artigo das emendas dos Srs. Andnada
Machado e Pinheiro de Oliveira ao projecto de lei
do Sr. Rodrigues de Carvalho.
,
'
,
'' Art. 6. 0 Os membros de semelhantes sociedades, que ti verem prestado o juramento de seguirem
as ditas doutrinas e persistirem em adopta-las comG-

f
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regra de conducta, uma v~z que tenhão começado a
reduzi-las a acto, morrerao por elle; os q!1e porém
não tiverem encetado acto algum subversivo, além
dos.primarios e remotos, serão degradados por toda
a vida .para a ilha de Fernando.
. O SR. GoMIDE: - Sr. presidente, a pena de
morte em geral é um acto revoltante ~ ~umanidade
e repugnante á nature_za; e_um ass~ssm10 co~met
tido pela força, p~l8: v:1olenc1a ~ mm to premeditado.
O primeiro hon11c1d10 e mmto atroz, perpetrado
sobre a terra não foi ·punido de morte pelo eterno e
supremo juiz.
.
.
· Imprimio um ferrete, um sL1gma do crime no
'fratricida e o abandonou aos remorsos de sua alma
e á execracão dos outros homens. Se o fim da pena
de morte é tornar o delinquente incapaz de novas
• aggressões, aos loucos e aos meninos devia ser
imposta a mesma pena, quando commettessem
actos, em que as lei.s ~l impõe.; mas. s.e _os loucos e os
meninos se incapac1tao e se mhab1htao por outros
meios como não tem lugar na identidade de acto. a
identidade ·de meios para com os delinquentes definidos por Hobbes menii:Jos robustos?
As penas devem ser exemplares, devem portanto
fixar-s e na attenção e gravar-se na memoria dos
-espectadores, o que não acontece com a pena ? e
morte de cuja recordacão o homem estuda em d1strahir~se, procura olVidar-se de um especlaculo
horroroso e por fim consegue a extincção da lembranca dolorosa. ·Demais, Sr. presidente, a ex perienêia tem mostrado, que a barbaria e atrocidade
característica das nações é correlativa á barbaria e
atrocidade de suas leis.
O espectaculo de atrocidades commettidas legalmente leva o animal imitador a ser atroz e pelo
menos lhe, embota a se nsib\~dade e lhe endurece o
coracão a voz da humamdade, como observou
Cícero- nam cum omnibus horis aliquid atrociter
fieri videmus, aut audimus, etiam qu.i naturâmitissimi sumus assiduitate molestiarum senswm oninem
humanitatis ex animis amittimus.
Em these, Sr. presidente, a pena de morte deve
ser banida do codigo de uma nação civilisada e
polida. Um só caso a salvação da patria a póde legitimar- sa!us populi suprema lex esta-mas devem
ser- evidentes, o perigo, a certeza do remedio violento. e a deficiencia de qualquer outro mais brando,
que produzisse o mesmo effeito.
Eu traria nesta discussão as razões de Beccaria,
Pastoret, Guizot e outros publicistas recommendaveis, se não estivesse prevenido de que são notorias
e presentes a este sabio co~gresso e ~obre tu.do se
não contasse com a humanidade e philantrop1a dos
·illustres legisladores do Brazil, que por suas luzes e
pela disposição de seus corações reluctárão com
horror á pena de morte.
Da parte do delinquente a pena de morte será um
bem comparada á indigencia, humiliação e captiveiro, quando seja condemnado aos trabalhos
publicos por tirda a vida, nos quaes, além de pagar
o que deve á sociedade, offerece um exemplo
saliente e perduravel; e então o pae indicará ao
filhinho : aquelle desgracado soffre o que estás
vendo,, porque commetteu ial ou tal delicto ; e isto
Sr. presidente, não faz maior impressão aos olhos e
aos ouvidos, do que a fria historia de uma e;x:ecuçâo 'l Portanto offereço a emenda, que apresento, na
qual substituo a pena de trabalhos por toda a vida á
de morte, com um collar, que symbolise a culpa.

« Em lugar de-morra por éllo. « Seja condemnado por tod~ a vida a~s.t~abalhos
publicos, impostos com attençao á sens1b1lidade do
individuo e a trazer ao pescoco um leve collar de
ferro, na parte esqueraa do ·qu.al se levante á altura
de meio palmo o collo com a cabeça de uma serpente, ·tambem de ferro. - A1itonio GonçallVes
Gomide. »
O Sn. ANDRADA MACHADO ponderou, que a guestão
não versava sobre a pena de morte, sua abolição ou
conservação; que os ·argumentos dos criminalistas
reproduzidos pelo nobre preopinante erão alheios
da presente discussão e por isso elle orador não
entrava no seu exame; observando todavia, que
ainda quando a pena de morte fosse relegada do
codigo penal, uunca poderia deixar de haver uma
excepção para o crime, de que trata o artigo, o
qual nada menos é do que uma conspiração declarada contra a publica segurança como bem se via
da letra do mesmo artigo.
O Sn. GoMIDE: -Sr. presidente, attenta a. falibilidade dos nossos juízos, as penas devem ser remissiveis ou revocaveis. Sendo os erros muito e muito
provaveis e a r esurreição fóra do poder humano, a
pena de morte occasionará e tem occasionado, injustiças e erros irreparaveis. Se é assim em geral, particularmente o deve ser nos delictos publicos, nos
crimes politicos, nos quaes o demonio da intolerancia tem produzido as desastrosas calastrophes, que
farão para sempre a vergonha da sabedoria dos
homens. Hontem era delicto, o que hoj e é virtude.
Honlem se proscrevia, o que hoje se proclama. Ilontem se condemnava á ignorancia, o que hoje se
condecora de apotheose .
Nesta fluctuacão de opiniões, nesta versatilidade
de juizos amaIÍhã, Sr. presidente, se nos arguirá,
como nós arguimos hoje os autores dessas proscripções inqui itoriaes, monumentos eternos dos delirios e das imperfeicões do espírito humano.
Quantas vezes sê arrependeu Grecia da precipitação, com que propinou a cicula? Quantas vezes
lamentou Roma a inconsideração, com que arrastou
cidadãos innocentes aoprecipicio da Rocha Tarpeia?
Não, não vamos longe. Se a pena de morte se distribuísse com o rigor das nossas leis, se todas as
victimas a ella designadas fossem sacrificadas ; este
augusto congresso, r. presidente, estaria hoje privado de luzes, que o ornamentão.
O Sn. AnoucH.E affirmou ser da opinião do
Sr. Andrada Machado.
O Sn. VELLoso: - Sr. presidente, sendo associedades, que por esta lei se prohibem, compostas de
muitos homens, nem todos estarão no mesmo gráo
de criminalidade ; por consequencia não será a todos
applicavel a mesma pena. Quizera eu portanto que
se fizesse distinccão entre os cabecas e os socios de
taes associações ê que áquelles fosse imposta a pena
capital de morte natural para sempre e estes soffressem tão sóménte a immediata. Nesta conformidade
offereço a seguinte
e< EMENDA
« Os cabeças ou chefes ficão sujeitos :i pena capital de morte natural para sempre ; e os socios
agentes á de degredo para galés perpetuas. - O deputado, Velloso. »
O Sn. ÁNDRADA MACHADO respondeu á replica do
Sr. Gomide, distinguindo entre conspirações em um
estado despotico e mal administrado e conspirações
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em um governo justo e representativo. Accrescen tou, que a pena de morte na hypothese do artigo
era m.uito be.m appli cada ; que ninguem se coµipadeceria de roos, que abertamente attacão e buscão
subverter efTectivamente a ordem estabelecida em
um systema constitucional. Finalmente tomando em
consideração a emenda do Sr . Velloso concluio
que não duvidava, se fizesse a distincção proposta'.
o ·SR. FRANÇA apoiou a emenda do Sr. Velloso reconhecendo a necessidade de se guardar a devida
proporção entre os delictos e as penas .
O SR. PEREIRA DA CuNHA: - A emenda, que
passo a o~e.recer, !11e parece fundada nos mais solidos pnnc1p1os de Justiça. O chefe de uma premeditada conjuração, escondida no seio de uma sociedade
secreta, qu e tem convocado socios e estabelecido
doutrinas subver ivas, qlle minão pelos fundam entos o ediílc_io social e at~acão directamente a segurança publica, é verdadeiramente réo de alta traição
e como tal deve ser severamente punido, sem lhe
poder valer a regra de direito - cogüationis pamam
nemo patilur-que não póde ter applicacão no
caso, em que o crime está proj ectado, traçá.dos os
:planos da sua execução, formada a associação com
Juramento e 6 p or falta de opportunidade deixa de
ter o seu ultimo resultado.
Todos os grandes aconteciman tos polüicos, e religio o , que o mundo tem oxperim enlado, devem
a sua origem a um 6 homem . Concebida uma idéa
boa, ou má, e sondo com dextoridade communicada
ella ganha força, e credito, adquire proselyto ~
fórma a grandes seitas, como nos ensina a lústo;ia
das nações.
Acho pois, qu e se devem evitar tão criminosas
a ociações, punindo o cabeça com a morte natural,
e os seu ocios juramentados com a de morte civil.
l\luito embora pretendão alguns criminalista modernos, firmado em theorias especiosas e seduzidos por um~ mal entendida philautropia, ~xtinguir a
pena de morte, como opposla aos fins da sociedade
civil.
Quero sustenta taes opiniões ainda não se achou
envolvido em uma guerra civil, nem vio junto a si
um celerado, qu ere ndo cravar-lhe eu punhal
com o fim de o roubar, ou vingar a mai lev
injuria: nes, e momento eu creio, que esse chamada humanidade de ejarião remover
do defen or
de i o perigo immin bnte, de que fo em ameacados
não só com a perda da vida de seu aggressor, ma'
ainda com maiores acrificios.
Eu não de conheço a difficuldade, que se offerece
quando considerando- se o homem unido em socieda:
de para gozar a s gurança individual, e dos commodo da vida, se entenda, que elle faca uma renuncia do direito, qne tem á con erva.cão da ua
ex.istencia para ser della privado por um facto qualquer que elle seja; mas eu me faria importuno, se
pretendesse repetir neste lugar as solidas razõe ,
com que se t em combatido esta ofistica opinião;
apenas lembrarei como de passa~em, qu e tend o o
soberanos de algumas nações civ1li adas da Europa
exterminado de eu codi~o crirninaes a pena de
morte natural, elles se vJrão em brern tempo na
dura necessidade de reformarem essa legislacão com
aquellas modificações, que extinguindo a severidade
de Ditaco, se acommodasse á doçura dos costume
'
o á philosophia de nossos dias.
O codigo penal da França manda punir com a pena
de morte natural, e confiscação de bens aos con,pi-
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radores con tra o estado por qualquer fórma, e modo
que appareça. a sua. aggressão; o da Allemanha, ~
tod?s os mais codigos_modernos (não fallando dos
?nl1gos, que são delestaveis por sua crueldade' t om
irroga~o a mesma pena ao chefe de conjuracãd, que
cm sociedade secreta se declara contra o systema do
governo adoptado pela nação .
O hom em, que escrev_e ~-º seu retiro, e que não é
res p~nsavel p_o r suas op1moes, senão quando ellas
alacao a soc1edade, ou aos indivíduos, que a com poei:n, póde afo.utamente lançar mão dessas tbeorias
lum~no s as , que por engenhosas, pelo espírito de
novidade, qu e as acompanha-lhe adquirem parlido
para ga?har interesse ou gloria .
legislador porém niio está na mesma situacão·
obrigado a seguir os prin c1pios de justi ça em êles:
empenho do sagrados dever es, que lhe impõe
seu aug11 st9 ministerio, deve pesar com a maior
circ1.111spr0çao as acções criminosas, que pretende
pum~· para lhe decretar penas, que lh e sejão propor.c1o naclas como exige o bem publico. Pelo que
repito mai.s de uma vez, qu e a sociedode secreta,
que conspJrar c~ n!ra a seguran ça publica, machi nando a destru1çao da ord em estabelecida, com
armas, ou se!Il ellas, d ev~ ser severamente punida,
sem º·gue. nao póde a sociedade maxima conservar
o eqmhbno, em que deve firmar a sua tranquilidade:
e nesse caso a pena de morte n?Lura} não é tyranica,
po.rque o chefo. de uma conJuraçao pelo seu facto
c~·imm oso conspJra contra a vida de todos os cidada os, que não . estão com elle conjuradcs, attaca a
s~g.urança publica e. particular, excita a guerra
c.1v1l, e quebra os nnculos sagrados, com qu e se
ligou pelo pacto social, tornando-se um iriimigo
declarado do imperio.
Deli ctos se commele.m, Sr . presidente, com tanta
p erve rs1 dad ~, premeditação, e dólo, que só a morte
os póde expiar, e talvez nem assim .
Mandou á mesa a seguinte :
« EME:'í'DA
". O chefe de t~es. conjurações, e semelhantes
sociedade~, que adrmtl1rem seus socios_a juramento
par~ seguHem as doutrinas subversivas da ordem
social, e do regím en constitucional deste imperio
sofTra por este facto a pena de morte natural· ao~
socio porém neste caso se imporá a pena de rr{ 0rte
civil.
« Paco ela assembléa, 7 de Junho de 1823.-0
deputaao Antonio Ltii:: Pereira da Cunha.,,
Julgou-se a materia uilicientemente discutida· e
o Sr. presidente propôz, se o artigo devia ou n'ão
p~s ~a~ em çeral la~ qual estava, venceu-se que nãu.
D1v1d10 entao o artigo em duas partes a primeira
até as palavras- morrereráõ por ella~ a segunda
até ao fim ; e porpôz se passava a primeira parte
tal qual, ou com a~ emendas; venceu-se que passasse com emenda.
Propôz portanto cada uma dcllas, por sua ordem
e entrou ~m votação a do Sr. Gomide, que não pa;
sou; segu10-se a do Sr. Vel loso, a qual foi approvada, ficando regeitada a do Sr. Pereira da Cunha por
conter mate.ria vencida . Propôl finalment a 2•
parte do artigo, que foi approvada com a suppressão
das palavras-para a ilha de Fernando.
Passou-se ao art. 7°, ou .3° das subalterações dos
Srs. Andrada Machado , e Pinheiro d'Oliveira concebido nestes termos:
'
« As sociedades que tiverem principios tão só-
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mente oppostos ã motal, e á religião christã, são
severamente prohibidas; os seus membros uma vez
juramentados,_ persistindo ~a adopção de _taes doutrinas se as ·tiverem reduzido a acto, sera o degradados por dez annos; se não tiverem praticado
· outro acto mais, além do jurarpento, e adopção dos
princípios, serão degradados por cinco annos. »
O SR. ANDRADA MACHADO sustentou a dout.rina do
artigo, sobre a qual fallou tambem o Sr. Pereira da
Cunha, e logo
OSR. YELLOSO So.urns :-Os homens, que com
as suas doutrinas religiosas trazem a desordem, e a
p erturba ção á sociedade ci_vil, devem ser p_unidos,
não como em co nseq uenc1a de suas particulares
opiuiões, mas como perturbadores da publica tranquilidade.
O pensamento não é suj eito ã inspecção do governo, é livre a cada um pensar, como quizer sobre
toda e qualquer materia; mas logo que apparecem
actos, que perturbão, ou se encaminhão a perturbar
a ordem estabelecida, é necessario punir os authores de semelhantes actos.
E' certamente um acto, que tende a desorganisar
o estado, a associação com as circumstancias indicadas neste artigo ; pois tem por fim destruir o primeiro, e mais solido fundam ento da sociedade civil,
qual é a religião, esse vinculo sagrado; devem portanto ser punidos os membros de tal associacão com
penas proporcionadas ao delicto.
•
Para esse fim offereço a seguinte
« EMENDA.
« As sociedades secretas contra a religião e moral,
são prohibidas ; e punidos os seus membros com as
penas respectivas.
« Os socios porém seductores, e que procurão
perturbar a sociedade civil, são olhados como criminosos, e desorganisadores da ordem publica,
degradados para desvairados lugares por tres annos
p ela primeira vez, pela segunda por seis, e pela
terceira serão expulsos do imperio para sempre. O deputado Velloso. "
,
O Sr. FRA:l'ÇA :-Sr. presidente: Não me posso
conformar com a opinião de que sejão castigados,
como se pretende, os membros das sociedades
secretas, contra as quaes se não provar o facto de
dogmatisarem contra a religião, e contra a moral;
porque entendo ser isso contrario aos princípios
geraes da associação política.
Suponhamos, que dez, ou doze cidadãos deopinião
contraria ao systema da ~eligião, e moral recebida
com o espírito da philosophia sómente, e ordem a
esclarecer o seu entendimento em conclusões de
verdades abstractas, fazem, e compoem uma sociedade, cuja instituição é restricta á espanção dos
conhecimentos dos socios sobre estes dous pontos.
Pois porque o seu instituto é restricto a tratar
philosophicamente de princípios contrarios á religião, e moral do paiz, já hão de ser tratados como
perturbadores do publico, quando as suas opiniões
não passão do recinto de uma litteraria discussão?
O jurar-se, que !aes são os seus princípios, é asseverar de uma maneira a roais solemne o que
dentro de cada um se passa; porque assentão por
venturé! ser contraria á sociedade a admissão de
socios, que não admittem os mesmos identicos
prinCi1JiOs, sobre que se ha de discorrer na sociedade. Em uma· J?alavra é livre o pensar, é livre o
_ communicar com outro o que eu penso, salva a paz,

e quietação do publico : e como quer que a minha
conferencia com um ou mais socios não aggrave o
publico, porque hei de ser punido como perturbador?
Não é isto pôr prisões ao entendimento ?
' O SR. CARNEIRO DE CA111Pos discorrendo sobre a
segunda parte do artigo apre~entou a seguinte
<< EMENDA
· « Se não tiverem praticado outro acto mais além
do juramento, e adopção dos principios, os chefes
de _semelhantes sociedades, os que fazem proselytos,
serao degradados por cinco annos; os mais socios
terão as penas es tab elecidas contra os membros de
sociedades, que não são permitidas pelo governo.
•
O deputado Carnêfro de Campos. »
O Sn. DIAs (não o ouvirão os tachigraphos.)
O Sn. FRANÇA :-Eu votaria pela emenda do
Sr. Carneiro de Campos; porque estou firm e nos meus
princípios políticos, que se não devem faz er crimes
de meras opiniões.
A todo o cidadão deve ser livre em um systema
constitucional o pensar, e ter opinião. O despotismo
sómente é que tem pretendido arrogar-se o direito
de fazer aos homens abjurarem o exercício das suas
faculdades intellectuaes: e não é a )lratica deste,
que deve regular as nossas deliberacões nas leis,
que houvermos de fazer. Castigar porta.nto o crime
de proselitismo, e cathechese syst~matica de doutrinas_ ~ubversivas da re1igião, e da moral do paiz,
mU1 iusto me parece; outra cousa porém penso respeito ás faltas de mora opinião.
Sejào pois considerados como réos de propaganda
contra a religião e moral, aquelles membros de
sociedades secretas sómente que em espirito de
proselitismo se unem para espalharem, e de facto
espalhão a sua opinião, para arruinarem os fundamen~os da religião_, e da moral : os outros, que se
hm1tao á con ferencia de suas opiniões, sem sahirem
do circulo das suas sociedades, soffrão as penas
policiaes, que se irrogão contra os membros de
sociedades secretas encobertas da inspecção do
governo ; ou cuja existencia não foi registada perante
o mesmo governo ; porque em verdade são as
unicas, que podem proporcionalmente ser irrogadas
á s ua falta, ou contravenção .
O SR. HENRIQUES DE REzENDE: -Opponho-me
Sr. pr~sidente, áemendado nobre deputado o Sr. José
Joaqmm Carneiro de Campos. São bem differentes
as circunstancias. As sociedades secreta·s forão proh_ibidas prescindindo de serem boas ou más, e pelo
sunples facto de serem secretas ; e é por isso que
se impôz penas tão limitadas .
'
Outra cousa porém é o que agora se trata: trata-se
de punir homens, que se ajuntão para um fim positiY~me_!lte máo, como se suppõe no artigo; porque
nao sao homens, que con 1'ersão, ou debatem literariamente princi pios, de que estão persuadidos e que
não passão delles: são homens, q1ie es tabelecem
uma. socieda~e com re~ulamentos para propagarem,
por isso ~ue e uma sociedade, que adquire proselitos,
e se ramifica.
Portanto, voto contra es ta emenda.
O SR. PAULA E M&LLO : -Como me parece estar
este art. 7• em desharmonia com o vencido antes fazendo-se lá classificação dos grãos dos delictos, ~das
penas de um modo, e neste de outro ; querendo eu,
que neste se observe a mesma proporcão, que lá se
observou, voto, qu~ se enuncie este artigo, na fórma
d11 emenda, que leio, e remetto á mesa:
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« As sociedades, que tiverem principios, e fins
subversivos da moral e da religião christã, são seve~amente prohibidas ~ ~s seus membr~s uma vez
Juran~entados, per.s1stmdo na . adopçao de ta~s
doutrmas, se as tiverem reduzido a acto, serao
d~gradados por ~ez !illnos, send.o chefes, e por cm~o
nao sendo ; se nao tiverem praticado outro acto mais
além
doso ))incipios,
- do
d juramento,
d d
· e adopcão
·
t d
s;rao >egra a os por um anno. ~
epu a o,
l aula. >
•
.
•
O Sn. CosTA AGU,IAR. -Fíl:1'ei sómente algumas
~eflexõe.s s~bre. o artig.o, exclumdo ~s emendas dos
illustres pr eopmantes os Srs. Carneiro de Campos e
P aula S.ouza. S r. presi·d.en te•. 0 ar..' '7: o es tá
meu
ver muito bem concebido. A questao que se tem
suscitado nasce talvez de não ter-se dado bastante
attenção ás palavras do mesmo artigo -além do
jurarnenlo, etc. Quando alguns homens se congregão
para formar uma sociedade, que tem por fim a
adopcão de certas, e det1:1rminadas doutrinas contrariâs á religião e moral promettendo segui-las como
~egra de conducta, e fi.rman~o as suas promess~s com
Juramento; que quer isto dizer? Será uma simples
cogit~ção, un:ia ?P_inião par~icular ? Não certament~ ;
eu veJO os prmcip10.s redu~id?s a acto, e ~ncam~nhando-se a produzir terrive1s consequencias. Eis
aqui porque ~e impõe a taes homens a .Pe.na de
degredo por Cinco annos, sem que se faça d1stmcção
entre chefes, e sectarios : distincção, que não me
parece necessaria para pôr em harmonia os dous
artiaos. o art. 6. 0 (primeira parte) tratava-se de
impÔr uma pena gravissima, quara de morte, que se
deve muito economisar; po:c consequencia era a
proposito fazer-se dilforença entre os cabeças, e os
simples socios; mas na2.• parte do m~smo artigo,
em que não havia pena tão grave, não se fez tal
discriminação. Este artigo acha-se nas mesmíssimas
circumstancias da 2. • parte do outro; por isso
voto, que não se faça nelle alteração alguma, e passe
tal qual se acha redigido.
O Sn. PAULA E MELLO: -Eu não poderei responder
ao illustTe preopinante, porque não estou certo no
artigo : mas parece-me que está vencida a distincção
entre chefes, e secretarios no art. 6.° Foi elle devidido em duas partes: na primeira se comprehenderão
aquelles, que tendo em sociedades secretas machinado a subversão uo estado, tinhão já começado a
reduzir a acto os se us criminoso~ planos e então se
fez a distinção, de que fallo.
Agora quizera cu que neste artigo que tem por
objecto associações contra a religião, e moral, se
oh ervasse a mesma marcha, porquanto considerando o dito artigo dividido tambem em duas parles,
na primeira das quaes se trata dos que reduzirão a
acto as theorias religiosas, contra o princípios recebidos no Imperio; parecia-me coherente com o vencido distinguir os chefes dos seclarios, para applicar-se áquelles maior pena do que a estes. Fallei
nesta mataria, porque parecendo-me ella de grande
pezo, desejava, que a assembléa ponderasse a minha
lembrança.
O Sn. PEREIRA DA CuNHA:-Ao simples membro
de uma ·sociedade secreta não é justo impôr pena
igual á do seu chefe ; por isso eu so11 de parecer,
que a este se irrogue a pena de cinco aunos de degredo, e áquelle a de dous annos sómente.
Desta fórma fica, segundo entendo, salva a proporcão, que deve haver entre as penas, e delictos,
e os diversos gráos de imputação conforme a mora-
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lidade da acção. Apresento por tanto a segúinte
.emenda.
« Sejão punidos os chefes daquella assoc1açao
com a pe~a tle cinco annos de degredo, e os seus
socios com dous annos de degredo.-Paço da assembléa, '7 de Junho de 1823.-0 deputado Antonio
Luiz Pereira da Cunha» _
Depoi·s de algum deb a t.e ·'so b re as re fen·das emendas julgou-se afinal a materia discutida; e o Sr.
Pre~ide1~te propoz se o artigo passava tal qual estava
redigido; venceu-se que não.
Dividiu então o mesmo artigo em duas artes ; a
1 a ate' ás palavras
p d
p
2
·
or ez annos; - e a .ª
desde- se não tiverem - té o fi ·
ô
m • prop .z. se a
1· ª parte passava tal qualª se achava;
e d1c1diu-se
que sim.
Propôz se a 2.ª ~ambem pa.ssava do mesmo modo
e venceu-se que nao.
Passou a pôr á votação as emendas pela ordem da
sua antiguidade.
As do Srs. Velfoso Soares e Carneiro de Campos
Corão regeitadas.
o Sn. PAULA E MELLO requerêu a permissão
de l'etirar a sua· e foi-lhe concedida.
'.
.
.
A do Sr. Pe:eua da Cunh.a foi regei.tada.
Mandou entao o Sr. Gomide a segumte:
E!IENDA
« O dobro das penas impostas ás sociedades
simplesmente secretas do§ 4. 0 -Gornide ''.
O Sn. TEIXEIRA DE Gouvh mandou tambem a seguinte:
EMENDA
" Os que etc., serão punidos com tres annos de
degredo para fóra da província -1,.ucio Soares Teixeira >i .
O SR. PnE.SIDENTE propôz a emenda do Sr. Gomide e foi regeitada. Propôz finalmente a do Sr.
Teixeira de Gouvea, e foi approvada.
A este tempo já tinha dado a hora em que se
devia tratar da 2.ª parte da ordem do dia; mas o
Sr. Presidente. ponderou que seria melhor preferir
a discussão do arl. 8. 0 que era o unico que restava
da emenda dos Srs. Andrada Machado e Pinheiro
de Oliveira. Conveio a assembléa; e o Sr. secretario
Costa Aguiar leo o referido 8. 0 e ultimo artigo.
Art. 8. 0 O processo começará por denuncia tão
sómente contra certas e determinadas pessoas no
caso das sociedades simplesmente secretas ; e por
denuncia ou devassa nos casos dos art.5. 0 6. 0 e '7.º.
. O Sn. PEREIRA DA C_uNHA :- lnutil seria proporc10nar penas aos cnmes se não houvessem meios
estabelecidos para indagar a sua existencia e saber
.
quaes são os seus autores.
A devassa, e a querela, ou denuncia são os que
se achão nas nossas leis determinadas para es~e fim;
e umas e outras tem marcados em direito os casos
espec~aes a ,que perte~cem, de !naneira que todos
os cr1IDes que fazem obJecto de devassa o são igualmente de querela, mas nem todos os de querela são
lambem de devassa, e neste ultimo caso não ba""
vendo quE!In denuncie fica o delicto impunido por
falta de competente processo, quando se não supra
por summarios de policia, ordinariamente fundados
na arbitrariedade.
·
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Debaixo destes pontos de vista é que as _leis poi:- os criminosos de estado com penas maiores que as
tuguezas, pelas quaes s_e regem os negocios civeis. da ordenação existente : e póde muito bem acon deste Imperio decretarao que qualquer do povo tecer que no mesmo dia, e no mesmo mez hajão cr,jpodesse ser d~nunciante de todos os c~imes, á ex- m!nosos punidos pela citada Ord. do liv. 5°, e c!icepção do adulterio e ferimento~, que s~o persona- mmosos pumdos pelo pr~sentr. decreto; em CUJOS
líssimos, e só propnos do queixoso : sa.o portanto -termos vem a ser um cnme da mesm.a classe, no
considerados como publicas todos os dehc~os entre mesmo tem~o, e no mesmo estado sugeito a diverso
nós commettidos; não com a accepção receb!da entre modo d,e castigo, e um delles que é o da Ü!d,, conos romanos, mas para serem persegmdos :por trana. a nov8: ord~m de cousas ; como p01s me paqualquer que se queira encarregar da sua accusaçao. rece isto po~s1vel, Julgo eu que antes de se findar a
' 'Julgo pois mui judiciosa a l.• parte deste artigo presente. lei, se trate nella da dita Ord ., declar_anem que se permitte que·qualquer do povo possa de- do-se que ella fica revogada na parte das _penas im·nunciar os membros de sociedades secretas for- postas aos cnmmosos de estado, que serao s mpre
madas s-em licença do governo, para que estes soíl'râo punidos na fórm~ do presen~e decreto ; e no caso d.e
as penas estabelecidas e igualm1rnte approvo a 2.• ter lugar esta mmha reflexao, eu offereço um adcti·parte em que attenta a gravidade do crime de _c011- tamento que remetto á mesa.
e< Ficiio revogadas as penas estabelecidas na Ord.
juração se amplia aquella regra, para ser nao só
caso de denunci~ ma~ t_ambe~1.de devass~ espec1~l, Jiv. 5° tit. 6°; e os réos comprehendidos nella por
logo que chegai: a.noticia do JUIZ terntorial a ex1s- attentarem contra o estado serão punidos pelo pretencia des"tes cnmmosos convenl1culo~; par?- o ~ue sente decreto. Paço da assambléa, '7 de Junho de
basta participação co~ juramento feita á.s.Just1ças 1823.-José de Souza .J)J ello.
ordinarias, porq?e e~_tao pr_aticadas as diligencias
O Sn. ANDl\AD.\ l\IACHADO: - Aos conspiradores
legaes procedem a de' assa ex o(li.cio . Vot? P?r.tanto competem outras penas; neste lugar não se legisla
pela doutnna .do artigo que me p~rece JUdici?sa e para elles ; trata-se sómente de sociedades secretas,
adequada ao caso ~e que se trata• mas sempre ll~e que não estão no caso dos conspiradores para os
acrescentar.ia depois das palavras-:- _P 0r denuncia quaes legislou a Ordenação ; e se essas penas são
- as s_egumtes - na fórma da lei • - como me barbaras, e se deve por isso revogar-se a lei, é
parece mctispensavel. .
.
. questão que pert ence a outro lugar.
O . Sn. p1As: - O 11lu~tre preopmante propoz a
.Aqui falia-se da adopção de doutrinas ubvercons1de'.açao da _assemblea o modo _de se fazer a sirns que podem tender para a ruína da ordem sodenuncia das sociedades secretas, pen~osas ao es - cial; mas não de projecto formado de conspiração ;
tado ; mas eu.entendo que coi;iio nos nao acabamos e por isso não tem lugar o que lembra o illustre
~om estas soCJedades as auto~1d_ades, que as conhe- preopinante.
cem e entrão nella_s, que as vigiem..
_. _
O Sn. SouZA ~lELLo: -Acho que sem difficulE~bora no remado d? de_spotismo ~xistao d_e- dade alguma pód ern haver réos conspiradores contra
nunciantes, , porg:u.e ha p~ecisao d el~es • mas nao o estado sem ser em sociedades secretas, por
fiquem?s nos su~~ilos, P01 · fa~al ~esdi a, ª aleivo~as exemplo, um homem no meio de uma praça pudenuncias de esp10es, que se Jactao. de ter pr?v1s?es blica · se lembra de attentar contra a ordem estabelip_ara esse fii:n, h_omens sempre pessimos e pengosis- cida 'do estado ali mesmo se decide rompe e
sismos; pois ainda que al_gum se ~scol~a _para_ este ajunta sequito ' com que prosegue co~ actos pufim, apenas exerce este od10so mimsteno e md1gno 1 r
. t h '
· , · ·
d
t d .
d
edito e portanto orgão suspeito para a de- J icos · ~s e ornem pois ~ cnmmoso e es a o, mas
e cr. d 't
·roes
corno nao tramou em sociedade secretas pa sa a er
.
'd
l ·t d o d 0
- d
· ·
nunc1a e aes cr.1
r · ; que nao eve existir, nao
O cidadão é o guarda do outro; e não deve a sua pum 0 pe ª ci ª.
sorte depender da improbidade de um delator de só pela barbandade de suas. pen~s , como p_or~ue
profissão, q~e pód e, por servil ou. venal, sacrificar 0 acabamos de fazer um~ nova lei sobre os con_sR1~a oinnocente, imputando-lhe 0 cnme de membro de res, e esta ~ev~ servir. para todos sem a d1ffe1ença
uma destas sociedades.
de ser conspiraçao publica ou secreta.
Depois de algumas observações; o Sr. Presidente,
O SR. ALE _cAn : - Sr. Presidente: tenho que
julgada a materia discutida propoz á votação a 1a propo! ui:n add1tamento .
.
.
parte do artigo isto é, até á palavra - secretas; Estao Jª esta~e!ec1das as penas contra os ~onspie foi approvada.
radares, e admilt~da em uns casos a denuncia e em
Propoz a 2•, desde as palavras - e por denuncia out~os a denuncm e .ªdevassa, com a de~laração
- até o fim. e foi igualmente approvada.
porem de se proceder. sempre na con~orm1dade do
'
.
que prescrevem as leis, como advcrtm o Sr. AnPropoz. finalmepte a emenda ou addit~mento do tonio Luiz, e se venceu.
1ão vejo porém que se trate de impôr pena alSr. Pereira da Cunha - na forma da ler- d~pois
das palavras - por denuncia; - e tambem foi ap- ·guma ao falso denunciante, quando alias me parece
pr:.ovado .
.
indispensavel que não fique impune um semelhante
O SR. SouzA l\'IE110: - Como vejo que passa o calumniador, fazendo soffrer a innocencia.
Eu sei quQ pela nossa le~islação se a denuncia é
presente projecto cuja ultima discussão está a findar,
e póde ser ~e passe com as emendas adopto~as calumniosa, o denunciante e condemnado em perdas
1
sobre consprrado1 es contra ~ ordem t'..stabelec1da e damnos : ~as como fazemos uma lei particular
do est<l;do, ne~te. caso eu re~icto que .nao póde ser para este obJecto de sociedades secretas, justo é
convemente existll'~m duas leis com diversas penas que lhe acrescentemos um artigoemqueseestabelesobre o mesmo dehct~.
ção as penas que devem solTrer os falsos denun_Existe a Ord. do hv. 5• tit. 6• que tráta dos cri- c~antes, segundo. a gravidade dos factos denunmrnosos de estado ; e os manda p~ir com penas bar- ciados . O meu add1tamento é o seguinte:
baras, e tran~c~ndentes, como .a mfamia e confisco;
e< O denunciante falso soffrerá a mesma pena que
e passa a existir a presente lei pela qual se punem soffreria o denunciado se a denuncia fosse verda- ·
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deira; excepto na pena ultima, em cujo caso soffrerá a immediata.-0 deputado A lencan>.
Propoz então o Sr. ºPresidente se a assembléa julgava que estes dous addilamentos merecião consideração; e decidiu-se que sim; mas logo que se fizerão mais algumas reflexões sobre o do Sr. Souza
Mello proposto em prim~ro lugar á discussão, foi
pedido o adiamento de ambos e apoiado por
muitos Srs. Deputados ; e sendo por fim proposto á
assembléa, foi approvado.
O SR. ALENCAR lembrou que podia ir tudo á commissão competente antes de se tomar conhecimento
da ma teria dos referidos additamentos.
O Sn. PnESIDENTE, propoz isto mesmo á assembléa; mas não se tomou em consideração.
O Sn. LOPES GAMA r equereu que a commissão
de legislação desse o seu parecer sobre o requerimento de José Fernandes Gama, que ha muito
lhe Linha sido remettido; e o Sr. Presidente convidou o Srs Deputados membros da commissão, a
darem quanto antes o referido parecer.
•
O SR. MAIA lemb;rou a impressão das actas, pela
frequ ente necessidade de recorrer a ellas nas differentes deliberações do congresso, para se proceder na conformidade do que já estivesse resolvido,
O SR. PRESIDENTE recomm endou a referida impressão ao zelo dos rs. Secretarias.
Por não haver quem pedisse a palavra para a leitura de pareceres de commissões, e ser quasi che-·
gada a hora, passou-se a seg~nd.as leituras de projectos, pela or~em da sua antJgmdade; e o Sr. Secretario Carneuo de Campos leu o proJeCto, do Sr.
Pereira de Sampaio. (Vid. a sessão de 5 de Maio).
O SR. PEREIRA DE SAMPAIO :-Quando eu propuz este
projecto, foi levado unicamente de sen.timentos de
humanidade, sem me lembrar que, segundo O· nosso
juramento, só devemos tratar, alem da constituição,
de refórmas urgentes. Agora porém qu e tenho pensado mais maduramente, peço li<:ença para retirar o
meu projecto.
O Sn. ArrnRADA MACHADO: -Em geral é permittido a qualquer deputado retirar a sua proposta, nos
termos do r egimento; mas neste caso creio que o
que se deve fazer é decidir se a materia entra na
classe das medidas urgentes e indispensaYeis ; pois
assentando-se que entra deve seguir a marcha ordinaria. Isto é o que me parece; a assembléa decidirá.
O Sn. ALENCAn: - Sr. Presidente: eu não me
me opponho a quo o illustre depl_ltado retire o seu
projecto, mas não estou pelas razoes que dá para o
fazer.
Diz que em observancia do que juramos, só podemos tratar da constitui cão e de reformas urgentes
e necessarias; e que cousa mais urgente que livrar
da sorte desgraçada de presos a um grande numero
de infelizes 'l
Não será isto uma medida que mereça a nossa
consideração, principalmente .se nos lembrarmos
que muitos estarão padecendo mnocentes'l
Julgo pois que neste ~aso ~eve a assen;ibléa ?ecidir se a materia é ou nao obieclo de dehberaçao.
Alguns Srs. Deputados .Pedirão que se less~ o
artigo do regimento, relativo á presente questao.
O SR. SECRETARIO CosTA AGUIAR leu o segumte:
Art. 81. Depois. da segunda· leitura não seriÍ já
permittido pedir a suppressão de uma proposta.
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Accrescentou o mesmo Sr. secretario que em tal
caso só podia praticar-se o que determinava o mesmo regimento no art. 56, do teor seguinte:
cc Art. 56. Terminada a segunda leitura, o presidente porá a votos se a proposta que acaba de lerse é objecto de deliberação. Os deputados votaráõ
sem preceder discussão ; e decidindo-se que não é
obj ecto de deliberação ficará regeitada. »
Propoz então o Sr. presidente, se o projecto
que se acabava de ler era objecto de deliberação, e venceu-se que não ; ficando por isso regeitado.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
1°, a discussão l dO additamento do Sr. Souza Mello
ao projecto sobre sociedades secretas; 2°, o projecto sobre a abolicão do conselho dos procuradores de províncias; 3°, o cap . 3° do i·egimento, que
trata dos secretarios.
. Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSE!\IBLÉA
PARA JOSÉ DONIFACIO DE ANDRADA E SILVA
Illm. eExm. Sr.-Aa ssembléa geral, comtituinte
e legislativa do imperio do Brazil tendo resolvido
que se procedesse hoje á nomeação de presidente, vice-presidente e secretarios, para o mez
que decorre do dia de amanhã, até 3 de Julho,
manda communicar ao governo que tem eleito para
presidente á V. Ex., para vice-presidente Manoel
Ferreira da Camara Bittencourt e Sá, para secretarios effectivos José Joaquim Carneiro de Campos,
José Ricardo da Costa Aguiar, l\Janoel José de
Souza Franca, e Francisco Muniz Tavares, e para
supplentes 1osé Feliciano Fernandes Pinheiro, e
Pedro de Araujo Lima. O que V. Ex. levará ao conhecimento de S. I. Deus guarde a ' . Ex. Paco
da assembléa, em 2 de Junho de 1823.--..J osé Joa-

quim Carneiro de Ca'l'llpos.
PARA MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA

Illm. e Exm. Sr.-Na conformidade do qu e resolveu a assembléa geral constituinte e legislativa
do imperio do Brazil, remeti o a V. Ex. a inclusa folha legalisada das mesadas dos Srs . deputados da
mesma assembléa, effectivos no presente mez de
Junho, para que V.. Ex. passe as ordens necessarias afim de que sejão pagos ; mandando para esse
effeito um fiel do thesouro nacional á secretaria
da assem biéa para verificar os respectivos paga mentos aos referidos Srs. deputados. Deus guarde
a V. Ex. Paço da assembléa, em 5 de Ju.nho de
1823.-José Joaquim Carneiro de Ca'111pos.
Sessão em 9 de Junhf de f 823

PRESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SlL VA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
56, faltando por molestas os Srs. Alencar, e
Gama.
·
O SR. PRESIDENTE declarou aberta ·a. sessão ; e lida
a acta da antecedente pelo Sr . .secretnrio Costa
Aguiar, disse um Sr. depu tndo:
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Parece que ha engano na redacção da act.a. En- seguinte officio do ministro dos negocios do im-'
tra em discussão não só o additamento do Sr. Souza perio:
e l\follo, mas tambem o do Sr. Alencar; porém, na
« lllm. e Exm. Sr.-Em virtude do oficio de 26
acta só se faz mencão do additamento do Sr. Souza de Maio proxirno passado, em que V. Ex. me pare Mello .
•
ticipa ter a assem biéa geral, constituinte e legislaO SR. PRESIDENTE: -Bem; discutir-se-lia pri- 1.iva deste imperio, julgado necessario tomar conhemeiro o do Sr. Souza e l\iello. e depois se tratará do cimento das queixas e representacões que so tem
dirigido das differentes provincüis contra os seus
additamento do Sr. Alencar.
r espectivos governos, afim de resolver o que fôr
Apezar desta observação foi approvada a acta.
O SR. PRESIDENTE declarou á assembléa, que na mais util.
S. M. o Imperador, me ordena que remetta á
sala immediata se achava o j)arão de Itanhaen, camarista de S. M. o Imperador, que vinha da parte V. Ex., para serem presentes na m sma a sembléa
do mesmo augusto senhor communicar uma inte- os ollicios, rcprese_ntações e mai papris juntos, so~
bre o refendo obJ ecto, quo tem subido á imperial
ressante noticia.
Em consequencia, sahio a ouvi-lo o Sr. secretario presença do mesmo augusto enhor, pela s crctaria
Costa Aguiar, o qual voltando, participou que ha- de e~ tado dos negocios do impcrio ; os quaes espera
via chegado de Campos, um proprio com a noticia q~e sej ~o rP.slituido á me !nu repartição, logo quo
•.de estar já prezo na Bahia, o general Madeira, cuja nao seiao precisos; cump rindo-me lambem partinoticia dava por se ter adiantado á pessoa que olli- cipa~· á V. Ex. que existem muito 011tros que ora
· se nao rcmettem, por so não terem dirigido aos diffccialmente a trazia.
Foi recebida esta noticia com o maior enthu- rentes · governos e mais autoridades provinciaes
siasmo, tanto da parte dos Srs. deputados, como ' do "1fim de informarem e re pond er m sobn' os arligo~
pq_vo, que se achava nas galerias , repetindo-se vi- das sua s representações . Deus guarde a V. Ex. Pava~á jndep_~ndencia do Brazil, e heroico esforço lacio do Rio de Janeiro, cm 7 de Junho de 1823.José Bonifacio de Andrada e ilt-a.-Sr. José Joa[e _se.us_filhos.
O SR. ANDRADA MACHADO: -Esl.a hade ser a sorte quim Carn eiro de Campos. »
O .ME MO SR. CARNEIRO DE CAMPOS : -Aqui temos
de todos os traidores de qualquer classe, que fôrem.
ollic1os o_u rrpre entações de diversa províncias,
(Apoiado, apoiado .)
O SR. P1NHEJRO DE ÜL1rnmA: -Sr. presidente, Ceará, füo-Grand~ do J\orte, Hio-Grand o do ui,
não sei porque razão "nos deixamos arrebatar com Goyazc etc. P_~recia-m e que e tes officio , ou repretanto enthusiasmo ! Com a prizão do Madeira nada sen taçoes deviao antes de serem rnmctlidos á comse salva; póde ser uma facção dos seus, que o mi sito, ser entregues na ocretaria, para e fazeprendesse; é preciso sabermos a razão, e quem o rem cxtraclos. (A poiado.) ão muito grande , leva
muito tempo o examma-los; e forinantlo-se extraprendeu.
ctos exactos, vê-se mais facilm ente o se u conteúdo
- O SR. HENRIQUES DE REzENDE: - Seja o que fôr e algum Sr. deputado que quizcr n1aior e. clareei~
most.i·a a desordem que ha tintre elles, é um bom mento_, póde vêr a integra para tirar qualquer
começo.
duvida.
O SR. PRESIDENTE: -Póde ser já fim.
O Sn. P11BSIDENTE: -Meus senhore , cu vou conO SR. ANDR .~DA .MACHADO: - DesuDão-se os nos- sultará assembléa .. Decidiu-se, que o "Overno mansos inimigos e viráõ alfim ao nosso poder.
das.se toda~ as queixas dos povos, rep~rsentações, e
O SR .. DUARTE SlLYA mandou a mesa a seguinte mais papeis yu e existi em na Fl'Cr taria compet~nt~ , a respeito _dos governo_s provi orio. das pro declaração de voto :
« Declaro, que na ultima sessão votei contra a vrnc1as; _mas .'!ªº e d~c1d10, a meu vrr, a que
pena ultima, imposta no art. 6° das emendas ao comm1s ª? senao remetl!dos s t r~ papei : pergunto
projecto do Sr. deputado Rodrigues de Carvalho. so devem irá commissão de legi lacão ou á de con •
Paço da assembléa, 9 de Junho de 1823.- 0 depu- tituição?
O ~ll. FRANÇA :-Eu entendo, qu devem irá
tado, Diogo Duarte Silva. »
• Annunciou-se segunda vez a vinda do barão de commissão de constituição.
O S11. PRESIDENTE =.-:-Os Srs . que livercm alguma
Itanha en; sahio a.ouvi-lo o Sr. secretario Fran ca,
e voltando disse:
• cousa a, lembrar, qucJrao fallar, onão rni:lndarei os
O ~~· JIRANÇA: - S. M. I. manda participar, que papeis a comm1 são de legislação .
O SR .. CAHNEmo DA ~UNHA: -:-Eu julgo, que foa noticia e dada por um expresso, que se antecipou
a um official, que pretende estar aqui em poucos ram pedidos estes papeis para rnstrucção dos Srs.
dias: diz que a prizão é feita pelos nossos ; mas por deputados, afim de Yotarem com maior cou hecimen to de caus~ s_obre os projecto de reforma de
ora não passa de uma noticia vocal.
Isto é o que S. M. manda participar á assem- · governos provmcrnes; portanto, parece-me acertado, que fiquem por alguns ilias soi.Jrc a mesa, para
biéa.
·,,
se~·~m. ex~m 111ado s pelos Srs. deputado., que deO SR. PAULA E MELLO: - Disto se hade fazer men- S~Jª~ mteirar-se do esl ado o necessidaclcs das pro.ção na acta, e parece-me, ºque se deverá receber com vmcias.
agrado .
O Sn. ALMEIDA ALBUQUERQUE: - Sr. presidenO SR. PRESIDENTE: - Parece que não póde haver te, parece-me, que .se conseguirá o fim desejado,
cousa de mais agrado.
mandando-se ludo a commissão de constituicão eleO SR. PAULA: - Eu fallo da declaracão d'o que gislação reunidas_; porque. tratando-se de • objccto
~e lei, e de mat~n~s const1tucionaes, uma e outra
houve .
·
• ·
e competent_e. J~llas qu_e examin em os papeis, e
o SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu o delles colhgmdo qual SOJa a vontade dos povos, com-
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binem os tres projectos offerecidÕs, e de tudo formem um novo projecto para entrar em discussão.
Portanto o meu voto é que vão a ambas as commissões, a:dindo-se-lhe os autores dos projectos, os
Srs. Antonio Carlos, Gomide e Souza Mello.
O SR. PEREIRA DA CUNHA: -Uma vez que se mande a alguma commissão, deve ser á de constituição
com os projoctos de decreto, para que ella forme o
novo projecto; entre depois em discussão, e aquillo
que afinal so vencer vá á commissão de legislação
para redigir de novo.
O Sn. AummA ALBUQUERQUE:- E' o mesmo
que ou digo; mas em lugar de dar 100 passos, como
quer o illustro preopinaute, reduz-se o caminho 7
que eu proponho a metade. Para que mandar-se a
commis ão de constituição para depois tornar á de
legi ·tacão? Então mande-se logo a ambas as commissõcs r unida . Por es~e meio fica mais breve.
O R. PE1tEmA DA CuNHA : - Não é tão lon ge o
caminho, como pprece; quando digo que vá á commissão de constituição é para reduzir a uma fórma
de projecto; e vencidos os artigos com as lembranças quo offerccem os rs. deputados, volta á commissilo d legi lação para a rcdacção. Parecia-me
quo osto caminho era o melhor.
U.u R. DEPUTADO lembrou que a commí ão do
con tituicão encarregada de um trabalho tão importante como a formação do projecto dõ con tituição, não podia certamente encarregar- e deste
trabalho, o que a as cmbléa já reconhecera di pensando os eus membro das outras commi sões.
O SR. ARAUJO VIAN:'IA: -Parecia-m e bem, que se
adeptas ·e a opinião do r. Carneiro de Campos,
combinada com a do r. Carneiro da Cunha. Extractando-se os papeis, e ficando os extractos na secretaria obre uma mesa, o tempo ufficiene para
que o ·rs. deputado adquirão os conhecimentos
que desl'jào ácerca do objecto destas representaçõe .
O . R. Co TA Act;IAll: - r. prc.idente, parecemo ante· mais conveniente que e tes papeis fiquem
na secretaria para serem consultados com vagar e
cuidado pelo Sr , deputados, que o quizerem vêr,
deste modo con egu -s o poderem formar uma
idéa mai exacta do e lado act11al da províncias,
sem o qu , jamais serão remediado · os seu males.
e menos providenciaremos o que for neccs a rio.
E te meio, é a meu vêr, mais cordato e adequado,
do que remctter uma tão grande quantidade de
papeis 11 alguma commissão, sem marcar-lhe desde
já, o para que rão e qual o fim da me ma remessa:
porque havendo sido pedidas todas e ta repre entacões, como já e tem ponderado, para a in strucçãÓ da a sembléa, por se tratar de dar uma nova
fórma ao governos provisorios das pro>incias, este
fim con egue- o do me mo modo ficando os referidos papei na secretaria para serem examinados
particularmente, sendo antes extractados, e no entanto, eviLamos as demoras, que infallivelmenLe se
devem seguir, se elles forem á qualquer com missão,
cujo parecer afinal deve ser discutido; o que de certo levará algum tempo, que póde ser já empregado
na discu são do projecto sobre os mesmos governos
provisorios.
Falia rã o mais alguns Srs. deputados; e afinal se
-Oecidio, sobre proposta do Sr. presidente, que as
mesma repre entações fossem para a secretaria,
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para que extract~das alli, podessem se~ consultadas
pelos Srs. deputados que as quizessem ler.
o MESMO SR. SECRETARIO leu outro officio do referido ministro de estado, concebido nos termos seguintes:
1
~' Illm. e Exm. Sr.-S. M. o Imperador, achandose felizmente restabelecido do incommodo ·que soffreo, e que o embaraçou de receber no dia aprazado
a deputação ..da assembléa geral, constituinte e legislativa deste imperio, que em nome della havia
de dirigir ao mesmo augusto senhor os puros sentimentos d:t sua gratidão pelo motivo da representação nacional, ordenada no decreto de 3 de Junho
do al}no passado; me ordena, que participe a V. Ex.
para o fazer presente na mesma assembléa, que
terá todo o prazer de receber a mencionada deputação, no dia segunda-feira 9 do corrente, á hora do
meio-dia, no palacio da cidade. Deus guarde a
V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Junho de
1823.-José Bo_ni(acio de Andrada e Silva:-Sr.
José Joaquim Carneiro de Campos. »- Ficou a assembléa inteirada.
Leu igualmente outro do mesmo ministro de es tado, e do teor seguinte:
cc Illm. e Exm. Sr.-Tendo Vicente José de Mascarenhas, enviado pela camarada cidade de S. Christovão, da província de Sergipe d'El-rei, representado á S. M. o Imperador, que não se achando declarado na tabella das instruccões sobre a eleicão
dos deputados da assem biéa geral constituinte e ·legislativa deste imperio, o numero dos que devem
ser eleitos por aquella província, excedendo todavia. a sua população a cento e seis mil almas; era
mwLo necessario que lhe fo::se declarado legalmente o
numero dos depuLados, por meio dos quaes podesse
a referida província ter a sua re presen tacão na mesma assembléa. S. M. 1., me ordena, que remetta
a V. Ex., para o fazer presente na referida assembléa, o requerimento do mencionado Vicente José
Mascarenhas, afim de resolver a esse respeito o que
julgar conveniente. Deus guarde a V. Ex. Palacio
do H.io de Janeiro, em 7 de Junho de 1823.-JoséBoni(acio de Andrada e Silva.-Sr. José Joaquim
Carneiro de Campos. »
Foi remettido ás commissões reunidas de constituição e e tatistica; e resolveu-se que se officiasse
ao governo para remeLter os mappas de populacãd
que existissem nas secretarias de estado e mesa· do
d~sembargo do paço a respeito da mencionélda provmcia.
o R. SECRETARIO FRANÇA deu conta de uma
memoria offerecida á assembléa pelo r. Andrada e
ilva sobre a necessidade e meios de se edificar no
interior do Brazil uma nova capital para assento
da corte, da assembléa legislativa, e dos tribunaes
superiores. Foi recebida com agrado; e remettida á
commissão de e tatistica, e depois á de constituicão
para apresentarem o seu parecer.
•
O SR. RooRIGUES DE CARVALHO t1--Srs. requeiro
a attenção desta augusta assembléa sobré o que tenho de expõr . Nenhum cidadão mais do que eu
ama, e respeita o che fe da nação. A opularidade,
a afabilidade, a economia, a actividade, oãmor da
iustiça são virtudes, que nelle se admiri!_o em gráo
eminente, e que por certo são os mais seguros penl10res da prosperidade, que um monarçha póde dar
a seus subditos.
Conheço, que a nação lhe deve a sua fortuna, e a
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• sua gloria, porque elle
males que nos estavão sobrance1ros, e que sem a
.sua d~cidida resolução serião inevitaveis, e nem
gosariam'os ainda do car~cter de naçãó, e nação
livre de que tanto nos gloriamos.
Porém nem o meu respeito, nem o meu reconhe"cimento me levarão nunéa ' ao servilismo, qde alimenta o despotismo, donde se derivão as desgraças,
e o aviltamento dos povos. Temos proclamado uma
inonarchia constitucional; o systema de taes gove'r nos é o resultado hoje da experiencia dos povos,
õs pontos cardinaes estão marcados, a extenção dos
direitos conced1dos a cada um dos poderes tem por
base uma divisão regulada de tal maneira qu e se
não confundão no exercício, arrogando-se uns as
attribuicões do's outros.
·
.
- O nosso Imperador tem posto em pratica esta
prodigiosa harmonia, ~ para compro~ar .ª minha
asseveração não trago a memoria os pnme!l'os fundamentos, que elle lançou ao systema . co nsJ.jtucionaf no Brazil emquanto unido a ·P ortugal, basta
lembrar o decreto de 3 de Junho do anno passado,
pelo qual elfe convocou esta assembléa.
Este decreto será o padrão indelevel da gloria do
Imperador e o accusador publico destes falsos .con?titucionaes, que pt·etendem com o encanto da llsonJa
envenenar a sua alma.
- Neste decreto reconhece, S. M. ·i. (e nem podia
deixar de o fazer) que a soberania reside em essencia na nação, convida-a para que invista seus procuradores daquella porção necessaria. para es~ !lSsembléa formar as bases sobre qne deve engll" a
sua independencia.
E' S. M. 1. quem declara que a ªssembléa é uma
delegação da nação ; confissão expontanea que honra
a S. l\'L I., e que enche de. esperança aos povos,
que tem por chefe um tal principe.
•
Apezar de .. e~pressões tão dignas do fundador do
imperio brazlleHo, um ~ando de escrevi~hadores
tratarão de assoalhar pnnc1p1os desorgamsadores,
e anti-constitucionaes. Miseraveis reptis, que não
conhecendo a pureza das intenções do nosso Imperador julgão .comprar .as graças, e J?er.cês com :a
descarada chicana na mversão dos prmc1p10s pohticos.
Tal é a carta que apparece no Diario do governo
n. 124 que vem assignada com as letras iniciaes
G. P. T. escripto anti-constitucional e incendiaria, inconstituci?nal porque decl.ara, que a nação
no dia 13 de i\'Ia10 de 1822 confeno a S. M. I. um
poder sem limites, isto é, absoluto : que a assembléa é um seu delegado na fórma do decreto de 3
de Junho, quando o decreto declara o contrario.
E' finalmente inconstitucional porque declara,
que a nacão não tem soberania, porque a transmittio a
M. I., e desta maneira confunde o que
é essencia da soberania, com o exffl'cicio dos poderes
soberanos ; vindo afinal o autor a esp'alhar uma
doutrina contraria aos sentimentos e dignidade da
nação, · e opposta.s ao que o Imperador declarou em
seu, decreto.
- E' incendiaria, porque uma tal carta vai erguer
um alarma nas provincias d.o Brazil, desanimar os
vacilantes e fortalecer o bando que não cessa de
pregar, que o Imperador aspira ao mando absoluto.
Para evitar taes escriptos proponho a seguinte in-·
dicação :
·
« INDICAÇÃO
« Proponho que se officie ao governo para que
faça processar o autor da carta que vem no Diario

s:

com as letras iniciaes
G. P. T., e _que a ella se ajunte o decreto de 3 de
Junho de 1822 a que se oppõe a mesma carta .
Paco da assembléa, 9 de Junho de 1823.----'0 deputacfo, João Antonio Rodrigues de Carvalho »
O SR. FRANCA :-Quando se tratou da primeira
carta a que se refere o illustre preopinante officiouse ao governo para se promover a accusação no
j uizo dos. jurados contra o au tor della ; e logo se
advertia que o mesmo deveria praticar ex-o{ficio o
procurador da corôa e soberania nacional para o
futuro em casos semelhantes: ora essa nova carta·
inserida no Diario do governo tende igualmente a
perturbar a ordem estabelecida excitando dcsconfiancas entre a a::'sembléa e o poder execu,tivo, e
porLanto cumpre ao procurador da corôa promov~r
a accusação contra o autor della, sem dependencia
de novo officio da assembléa ao governo.
E' obrigação sua chamar a juizo es tes escriptores
malvados, esperemos que elle a desempen he : aliás
estaremos todos os dias a fazer queixas, e a expedir
officios ao governo. Se elle o não fizer, então se
dará a devida providencia
O SR. HENRIQUES DE REzENDE :-Eu, fui, Sr.
presidente, o que apresentei á assembléa o n . 114
do Diario do governo, e accusei a carta nelle inserida, pelos princípios falsos e subversivos da união
do Brazil ; e quando vi o Diario de 5 deste mez
notei qüe o autor da carta em vez de procurar os
meios de defender-se por alguma desculpa, apresenta-se com a maior contumacia e renitencia, como
um despresador de todas as autoridades desta assembléa, e do Imperador; sustentando doutrinas
ainda peiores do que as da primeira carta, eainda
mais subversivas.
E' desgraça, Sr. presidente, qu e um homem que
não derramaria semelhantes doutrinas no seu paiz
natal viesse ao Brazil publicar principios contra a
geral opinião, e só proprios a desunir-nos, e enfraqu ecer-nos, para alguem nos subjugar : é a~sim qu e
agazalhamos em nosso seio inimigos qué procurão
arruinar-nos. Apoio por estes motivos a indicação
do Sr. Rodrigues de Carvalho.
O SR. CARNEIRO DA. CuNHA :-Logo que tive noticia desta carta tencionei apresenta-la; e como
agora se trata della, julgo muito necessario que se
lêa para que os . Srs. deputados que a não Li verem
lido, possão faz er juízo certo do seu merecimento e
importancia, e dar o seu voto sobre es te negocio.
Este escriptor, apezar de já ter sido chamado aos
jurados, continúa com criminosa contumacia apregar doutrinas anti-constitucionaes, com o sinistro
fim de restabelecer o antigo regimen com mui pequenas modificações; e persistindo firme no seu
intento mófa e zomba destas accusações, porque nada
lhe causa terror, s~_gµro talvez de alta proteccão l
Eu, como já disse, pretendia fallar nisto; riiàs o
{unesto e tragico insulto pratiçado ha pouco com o
redactor da JJf alaguela me fez mudar de opinião,
ju gando inuteis minhas declamações.
Se aquelle que primeiro pegou na penna para defender nossos direitos, e no tempo em que existião
as balQrutl.as do AYilgz nesta côrte, é assim recompensado, invadindo-se e profanando-se o sanctuario
da sua casa para o assassinarem mesmo no seio da
sua familia , como se p6de esperar que outros sejão
poupados? Que terrivel e nova f6rma de jurados se
levantou agora no Rio de de Janeiro l De certo não
será menos funesta ao Brazil do que foi á França a
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commissão de salvação publica no tempo de Robes-1 nação proclamou uma monarchia constitucional,
pierre.
hereditaria, tivemos um governo represel}tativo o
Onde se praticão semelhantes attentados não a divisão cardinal dos poderes geralmenteabracad~s ·
ha segurança individual.' Como poderei eu mesmo póde ser que hajão adittamentos, mas os ponto~·
dar livremente, e sem receio, o meu voto, quando essenciaes es tão marcados.
Nós não estamos fazendo uma constituição no
vejo um escriptor, só porque emi~te suas opiniões
com mais liberdede e franql.Klza sobre negocios po- meio das armas, para a qual parece que o monarcha
líticos, p~r tal .fórma atacado 1 ~e .e~fim todos os ambicioso contracta com o povo, e.º pov.o desconque votarao aqui a favor da ammst1a Já merecêrao fiado com o monarcha, e onde o mais babil trata dê
extrahir com sagacidade a maior porção de poderes.
o titulo de desorganisadores 1
Nós marcamos as condições do pacto social, que
Debalde trabalhei por harmonisar os negocios na
minha provincia, e frustraneamente me em penho firmamos, quando acclamamos o nosso Imperador,
pela conservação da ordem, se sendo obrigado a nos braços da paz , e da conco rdia; ( apoiado
pugnar pelos direitos e liberdade do cidadão oppri- apoiado).
rnido, e devendo ao mesmo tempo manifestar meus
Eu estou certo que a nação quer, dar ao seu chofe
sentimentos com franqueza e votar segundo a mi- todos os direitos, todas as prorogativas, que póde
nha conscioncia, mereço igualmente o titulo de des- admittir o systema constitucional; o contrario seorganisador 1 Desorganisadores são esses infames ria pôr em rea.cção o chefe do poder executivo com
servis, e desalmados egoístas qu e hão de infal.livel- o corpo legislativo ; ma? a nação não quer lançar
mente perturbar tudo e accender o facho da discar- as sementes do despotismo, pela concessão do
dia, levando ás províncias agi tadas por partidos mando absoluto.
E que pretende esses zelosos farizaicos da gloria
ainda existentes, a amargoza ce rteza, a cruel verdada do espantoso procedimento praticado com o do Imperador? Indispô-lo com a asssmbléa, e a
redactor da AIalagiieta, ernfim da perseguição da assembléa com elle ; enxansando os poderes de um,
liberdade.
e deprimindo os do outr·o corpo.
Quando aqui se tratou, por um motivo semeSenhores! ós estamos para merecer as beucãos,
lhante a este, da liberdade de imprensa, confessou ou as maldições de nossos constituintes, ~·das
o Sr. Andrada Machado que na verdade ó dous gerações futuras; não consintamos 'IUe esses escreou tres escriptores escrevião, e na mesma direcção, vinhadores desharmonisem a nossa feliz união. Os
mas que não sabia a razão disto. Eu direi pois que povos leem estes escriptos em um Diario que tem
a rázão é porque ninguem se anima a escrever : por titulo-Diario do governo,-e julgão qtte as
uma especie de terror se apodera de lodos; re- idéas transmittidas são por elle inculcadas, quando
ceião-se os espiões; e sabe-se que as ma morras é só a lisonja e a baixeza quem as dita.
Se assim como o chefe da nação é o dispensador
estão cheias de victimas innoceptes.
Talvez motivos ·houvessem para algumas prizões; das graças, e mercês, o fosse desde hoje a assemmas para tantas não acredito. o meio de tudo isto, biéa, nós veriamas, que as vellas q'ue hoje se accenassa sinos diguos dos maiores castigos acutilão um dem ante o ·simulacro daquelle passavão para esta.
i\'ada de transcender limites; o procurador da
e criptor illustre, só porque, apezar dos muitos elogio feitos ao Imperador, lhe falla a verdade, e lhe soberania nacional cumpra os seus deveres; vigie
faz ver os males 1mminentes ao Brazil a não serem este, e outros escriptos, porque a liberdade da imprevenidos 1 (A. orde1n, â ordem.)
prensa não é concedida para se pregar a inver são
ão duvido r. pre idente que me apartasse da de princípios, nem a favor de um, nem de outro
ordem; ma por amor della é que fiz esta digressão, poder do estado.
porque ª· vejo de graçada~enle pert~rbada:. é o
O R. ALlll!IDA E A.I,BUQUERQUE requereu como
zelo da liberd~de que me . mflamm~; ~ o des~JO do additamento á indicação que o respectivo ministro
bem e p_ro p~r1dad.e da mmha pro.vmc1a e ~a mde- de e tado fizesse logo publicar pela imprensa as propenden.cia e integridade do Imper10 do Brasil, qmim vidrnçias que dé se a este respeito, ficando porém
me amma a levantar . a ~·oz nesta aug~sta a~s~m- na intelligencia de.que não era da intenção da asbiéa contra abusos temve1s e detestavei arbllnos. sembléa interpôr o eu juizo a respeilo da mencioTorno pois ao ponto da questão; sou de voto que nada carta.
se lêa a carta, para que tomando-se em consideraPor se julgar a mataria urgente se fez segunda
cão os males que podem resultar, da publicação de leitura da indicação do r. Rodrigues de Can·alho:
semelhantes doutrina • se dem a providencia que e achando-se suflicientemenkl discutida a materia
a assembléa julgar convenientes, para qu e se não foi proposta á votação com o additamento e approsuspenda o progresso da justa e sagrada cau a da vada com alie.
Era chegada a hora indicada por S. M. I. para
independencia e liberdade deste nascente imperio,
que assombrará em breve tempo as mais formida- receber a deputação; e por isso se interrompeu a
sessão, poi com a sahida dos 12 Srs. deputados, não
veis poten cias do uni ver o.
O Sn. PAULA E MELLO :-Persuadido da n eces - restava numero s uffici ente para se, poder votar.
sidade de uma lei que marque os pontos principaes
Voltou a .deputação aos 25 minutos depois do
do nosso systema constitucional, e portanto a divi- meio-dia, e o Sr. bispo capellão-mór participou
são dos poderes, farei uma proposta a esta assem- que . ~I. 1. a tinha recebido com toda a honra e
biéa.
a!Tabilidade, e que elle como orador da mesma de0 Sn . ANDRADA l\IAcRADO :-Sr. presidente ; re- putação recitára um discurso concebido nos seguinqueiro a V. Ex. por amor da ordem que lembre ao tes termos :
illustre deputado, que não póde a~ra fazer pro« Senhor :-Se a installação da primeira assempostas. Terminada a discussão V. J<.:x. lhe conde- biéa geral constituinte e legislativa ·do Brazil é o
derá a palavra.
• sucesso mais glorioso da nossa historia,, não é
O Sn . RODRIGUES DE CARVALHO : - Logo que a muito menos relevante aquelle primitivo acto sobe7
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rano e generoso, que convocou esta mesma assem- brandos sopros da primavera, e dos insoffridos cabléa do~ legitimos repre entantes do povo·brazileiro: !ores do Estio!
« Praza ao céo, que o Kacodemon, ou algum genio
e se 0 dia 3 de ill aio do presente anno ha de fazer
uma época assignalada nos fastos do Brazil, tam~em malfazejo não venha perturbar estas bellas theorias,
nunca passará sem lom•or, e sem applauso o d1~ 3 1) tão lisongeiras esperanças. Ou antes, para me
de Junho do anno preteri to, que vio apparecer o explicar, como devo; permitta o senhor Deus do
decreto, que immortalisou á V. M. I., que asFe- céo, e da terra, que o ·nosso augusto monarcha, o
aurou ao Brazil a posse dos seus direitos, e que fundador da liberdade, e do imperio do Brazil con~os deu á todos a_ mai doces esperanças da tran- tmue á ser tão doei!, como tem sido ás primeiras
quillidade, e da união ent re a p1ovincias, da maior celestes in pirações de abedorin, e de virtude, que
força, e prosperidade para todo o imperio.
o fazem as delicias do seu povo; e que este povo de
« O celestial decreto de 3 de Junho de 1822, foi todas as prov:incias continúe a vêr em todas as trancomo a aurora meiga, e rizonha, que despontou sacções do ministerio, e do governo uma demonssobre nossos horizontes mclancolico , e abafados, e tração pratica do systema proclamado, e eslabeaffugentou as treYas, as incertezas, e as anxiedades lecido.
« E deste primeiro beneficio, que só póde vir do
de um futuro, que nos amea~ava medonho, e sanguinolento: foi como o astro sereno, que depois de céu, não podem deixar de seguir-se contmuadas be>longa, escura tempestade resplandece nos espaços nanças, e venturas sobre a a terra. Rio, de Janeiro
celestes, e aponta o rumo, e dá os elementos do 9 de Junho de 1823.- Bispo Capellà<H111k ».
calculo, que póde !eYar á salvamento a náo do estado
Lido o discurso disse o orador que S. M. lhe déra
por entre o furor das paixões, e atra>éz da confusão a seguinte resposta, que depois Ih entregára esdas opiniões contrarias.
cripta :
« Os prodigiozos effeitos, e as saudaYeis consequen« Os agradecimentos 6 felicitações, que a a. semeias deste decreto era impossi1·el, que esca passem á bléa geral constituinte 0 legislativa me faz, por meio
'll
d
· d d. l
profunda consideração dos illustres membros da d
assembléa nacional, qne não têm outro espírito, esta J ustre eputaçao, em memoria o ia res
do corrente, em que e contou um anno, que eu
·
· d
nem anhelão outra g1ona mais, o que asa 1vação da convoquei esta mesma assembléa penhorão 0 meu
1
patria, e a felicidad e de todos os seus filhos.
imperial coração de um modo totaUDentc
novo.
<< Considerou a assembléa, que por este decreto se
cc Quando assignei 0 decreto da convocação, prodeu o primeiro movimento para a ua propria exis- curei desempenhar 0 honroso titulo de defen or
d B ·1
· h 'd
·
· d
tencia, e se lançou a primeira semente para a regeneracão política dos povos, que agora a tem elegido, perpetuo o razi ' com que tm a s1 o m1moz1a o
e autorisado, para emprehender todos os trabalhos, pelos generoso brazilciros, no dia treze de l\laio do
e para fazer todos os ben , que são da sua alçada, e preterido anno, mostrando quanto podia os meus
do seu desejo; e por tão felizes resultados resolveu puros, sinceros, e cordiaes sentimentos monarchicoa assembléa enviará augusta presença de Y. l\I. 1. constitucionaes, os quaes, só por morte, de mim
a sua deputação encarregada de dar o niais publico serão eparados, e do Brazil meu ido lo ,, .
A assemhléa declarou ter recebido esta resposta
e solemne testemunho de seu agradecimento, e do
seu respeito, da sua adhesão, e do seu amor pela com muito especial agrado.
sagrada pessoa inviolavel de V. M.
·
O SR .. PRESIDENTE declarou que se passava á
« Sim, senhor, mil o-raças,_ e elogios e' devem a ordem do dia; mas o Sr. Andrada Machado lembrou
V. M., pur ter penetrado subtilmente Jogo no co- que o r. Paula e l\lello tinha fallado em fazer uma
meço da sua apparição a natureza dos males, que proposta, e que não a tendo feito por ser fóra da
nos ameaçavão, e por lhe ler dado promptamente 0 ordem, podia conceder-s1rlhe a palavra para propôr
unico remedio, que podia salvar-nos: por ter decla- o que lhe parecesse. O Sr. presidente conveio.
rado, e reconhecido no seu immortal decreto, e na
O "n. PAULA E MELLO :-Eu vendo quanto são inproclamação aos brazileiros da mesma data, que a conslitucionaes os escriptos que apparecem nos
patria estava em summo perigo pelos partidos, e poucos periodicos desta côrte, ha certo tem~o e
facções de seus inimigos externos, e internos, mas vendo que o fundamento em que elle se e tnbão
que o Brazil não tornaria a ser jámais colonia de é a falta de lei explicita que marque a esphera ereuns, nem escravo de outros: que a nacão hraziliana lações dos poder s polilicos, em quanto não houver
ia á reassumir a natural dignidade das·ua soberania, constituição : e vendo lambem quanto esta deve
e da sua independencia, como todos os povos livres; tardar, quizera que se estabelecesse já ... (O Sr.
e conseguintemente, que passava á constituir as presidente disse que isto não tinha lugar; mas o
fórmas do seu governo, e a sanccionaras leis, porque orador continuou) Sr. presidente: embora sejão
queria ser goYernada : que assim o representavão a3 desacertos as minhas opiniões, eu devo ser atlencamaras, e os povos, e que não havia outro modo dido, se é que um deputado ó livre em enuncia-las.
de assegnrar a felicidade do Brazil.
( Liberrimo , disse o Sr. Andrada Marhado). Sim
<< Ah 1 Senhor, gue não deve esperar o Brasil de Sr. presidente; eu tenho-me esquivado a fallar
tanta franqueza, e tle tão nobre liberalidade! E se taes nesta assem biéa, porque nada presumindo de mim,
. são_as sabias concepções, que se offerecêrão ao .Pri- se n~o assáz acanhado, pouco 11fl'eilo a fallar em pumeiro ~olpe de _vis~a, e ao natural talento pobtico blico, destituído de forca moral, estou bem convende 1Jm JOyen prlnc1pe, quacs não deveráõ ser as suas cido da inutilidade dê esforços meus ; se portanto
maximas de profunda sabedoria, que só se adquirem ·alguma vez fallo é com toda a repugnancia, e
pel~s o.bservações do temp?, e pelas repetidas ex- !quando me julgo arrastado pelo dever, e pelos
p_enenc~as, umas vezes face1s, e gostozas, outras g;ritos de minha consciencia ..
rezes d1fficeis, e mui agras, que é preciso digerir no . E' só por i9to que eu pretendia propôr essa lei de
e~c~brozo exercício da arle de reinar! Quaes não 1que fallava; ma's consultando um illustre membro
serao os fr~ctos de tão viçozos pimpolhos, e lindas a tal respeito, pareceu-lhe melhor que eu propoflôres depois de bem sazonados pela alternativa dos zesse uma indicaÇão em q_ue a requeresse.

f
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Eis o que faço; _qu~lquer que seja a decisão da 1 a pena de Talião, com excepção da de m~rte naassembléa, tenho sat1sfe1to ao meu dever.
. tural.
O mesmo Sr. deputado leu a seguinte:
Esta · J!l'imeira parte já se acha prevenida no tit.
118 do liv. 5.• d!t Ord., aonde se estabelece que 0
« INDICAÇÃO
accusador que nao provar sua denuncia seja con demnado não só nas custas em dobro, ou tresdobro,.
« Proponho que a assembléa desde jã, e com a e em todo o damno, e perda qu e o réo em razão
maior urgenoia, faça uma lei provisoria, que ~essa querela e accusação receber, mas até que se
marque a esphera dos tres poderes supremos e sua Julgador achar que o accusador querelou maliciosa-0
harmonia, e por consei?uin~e os poderes desta as- mente, dar-lhe-ha mais a pena crime arbitraria
sembléa como corpo leg1slat1vo, em quanto não es- que lhe be11J, e direito parecer, segundo a qualidad~
tiver feita, acceita, e estabelecida a constituição do dólo, e a prova que delle houver.
politica do Imperio.-0 deputado, Paula».
C~m esta providen_cia. fica sufficientemente preRequerida ll urgencia da indicação por seu il- v_flmdo que o fal~o, e 1_ntngante dei.ator não tire parlustre autor, e apoiada, fez-se a 2• leitura. Então tido de sua ma acçao; sendo alem disso obrigado
propoz o Sr. presidente se a materia era objecto de a pres l~r. fiança na fórma ~a lei para indemnisação
deliberação, e vencendo-se que não, ficou rogei- dos preJmzos que o réo por esse motivo experimentada.
tar~ e neste caso fie.a sendo desnecessaria a appliPassou-se á ordem do dia; e principiou a dis- caçao da pena de Talião, a qual diz respeito á outra
parte do addilamento.
cussão pelo additamento do 'Sr. Souza Mello.
_Es ta mane~ra de p1;1nição tendo a sua origem nas
O SR. PEREIRA DA CuNIL\: -Ambos os addita- leis de Moyses, seguida por alguns antigos legislamentos propostos na sessão de hontem ao ultimo dores, e decretada pelos decemvi.ros romanos foi
artigo do decreto me parecem supervacaneos e op- totalmente excluida dos codigos que se lhe segu'irão
postos aos princípios de direito : e apezar dores- como opposta ás r~gras de porp?rção que deve guarpeito que consagro a seus illustres autores não .da1:-se entre o c~·1me, e o castigo; porque sendo os
posso deixar de contestar suas opiniões com fran- dehctos tão vanados em suas circumstancias de
que~a, fazendo mui succintamente minhas remaneira que uma mesma accão é mais ou me'nos
flexoes.
aggravan te segundao dó lo, ou Ínalicia qo seu autor;
Fallarei do additamento do Sr. Souza ~folio que
p~ra graduai: sua imputação, guardando a proporestã em discussão. Diz elle: - Ficão revogadas as çao geometrica, como se explicão os criminalistas,
penas .estabelecidas na Ord. liv. 5. 0 tit. 6. 0 , e os réos não seria passivei que os castigos se reg ulassem .
comprehendidos n ella por attentarem contra o es- pela pena de Talião.
tado serão punidos pelo presente decreto.- Por boa
Um fiUio que in su llasse seu pai, ou lhe cortasse
hermeneut1ca devo entender que o honrado membro um ~raço, de certo que não ficaria sufficientemenle
pretende que a revogação das penas estabelecidas pu~1do,_ perdendo o outro; e que offerece ainda
naquella Ord. é sómente relativa aos crimes de con- ma1 _s d1fficuldades nos delictos politicos e moraes.
juração tra~do~ em sociedades secretas para os
S1gaf!lOS pois a este respeito as dispo~ições gequaes se desrgnao penas na presente lei; mas como raes existentes, em quanto o nosso codigo penal não
a proposição é illimitada, e além dos deliclos de es~ab e lecer regras inYa1iaveis para prevenir os
traição' de que trata naquelle lugar a Ord. se esta- cnmes, e punir proporcionalmen te os agaressores
0
belecem nella penas para outros de l •e 2• cabeca
da segurança publica.
ficarião estes impunidos por falta de competente
Fallãrão outros senh ores no mesmo sentido; e
legislação, se a revogação daquelle titulo se entendesse tão amplamente como enuncia; tanto mais pri~cipalm ente o Sr. Ribeiro de Andrada que com
que com a clausula do estylo, inseria no fim de muitos fortes argumentos mostrou que a admissão
todas as leis, de que ficão sem effeito as que se op- do addilamenlo produziria uma lei monstruosa, e
poem á sua disposição, se acautella quanto basta até annularia o seu effeito.
Não havendo quem mais fallasse, e julgando-se
para regulamento dos juízes que de taes casos hajão
a materia discutida, propôz o Sr. presidente o adde conhecer.
'
O SR. HENRIQUES DE REzENDE: -Sr. presidente ditamento, e foi regeitado.
O SR . PRESIDENTE di5se então: - Ora estã finaleu conheço as razões que teve o ilJustre deputado o
Sr. Souza Mello para propôr o seu additamen lo · mas mente concluída a lei das sociedades secretas; e eu
tambem vejo que elle é um enxerto á lei d~s so- dou os para ens ã m!m propÍ"io e áassemblea .
Pastemos agora ao proj ecto da abolição do conciedades secretas, que jã nos tem levado cinco ·OU
seis sessõ~s por causa do artigo 5° da emenda do selho dos procuradores das provincias, que foi dado
Sr. Ant_O!IIO Carlos _contra o qual votei; e se agora em segundo lugar para a ordem do dia.
se adm1t1sse o add1tamento levaríamos com elle
Lembrou porém um Sr. deputado que ~e tinha
outras tantas sessões. Portanto voto contra elle dado a palavra para se lerem ilns pareceres de
' commissões; 'e resolveu-se que se lessem,
como votei contra o dito art. 5° da emenda.
. Fizerão-se n:iais algumas reflexões contra o adO SR. VELLoso DE OLIVEIRA como r !ator da comd1tamento; e JUigando-se a materia discutida o
missão de legislação, leu os seguintes:
Sr. presidente o propõz ã votação, e foi regeitatlo.
<e PRIMEll\O
Seguio-se o additamento do Sr. Alencar que
ti.nha por fim declarar penas para os falsos d~nun
<< · A commissão de le~islação, tomando de novo
C1antes.
em consideração o requerimento de José Fernandes
O SR. PEREIRA DA CUNHA : - Este additamento· Gama, confrontado com a informacão do ministro
e~ntém duas proposições: primeira, que seja pu- secretario de estado dos negocios défjustica, tevr,
mdo o doloso denunciante; segunda, quo este soffra em attenção as disposições das leis ultimamente vi-
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goradas e mandadas observar pelo decreto de 23 de
Maio d~ 1821, que prohibe a prizão de cidadãos
antes de culpa formada, e sem sentença de pronuncia ; porém com_o certifica a dita in~ormação ter
sido prezo o supphcante como cumphce na rebelião de Pedro da Silva Pedroso, ter si~o tirado da
provincia de P0rnambuco por uma medtda de cautella, para não ser outra vez perturbada .ª ~ran
quillidade, e esperar-se que chegue a devassa, a
que se fletira procedendo para ser processado na
conformidade das leis, é de parecer, q_ue por ben1: da
publica secruranca, nas expostas Cll'Cumslancias,
deve ser co~servâdo o.supplicante em d e ~ei:ção, ou
custodia até que chegue o processo, e seJa Julgado.
Paço da assemblé~, 9 de Jun~o _de 1823.;--Antonio .Jlodrigiies l elloso de Ol1ve1ra.--Jose .Teixeira. da Fonseca rasconoellos.-Jose Antonio da
Silva Maici.-D. Nuno Eugenia de Locio e Seilbit:: .
-Estevão Ribeiro de Re::ende.-João Antonio Jfodrignes de Car·~alho .

O SR. LOPES GrnA. - Antes que se ponha á votação este parecer, eu tenho de fall~r sobre el~e .
Eu vejo que a illustre comm1ssao diz ter tido. em
consideracão as leis existentes, pelas quaes nenhum
cidadão deve ser preso sem culpa formada, excepto
em fla,,rante delicio, ou por aquelles cnmes que provados ~erecão pena de morte civil ou natural; não
sendo estas leis esquecidas pela illustre commissão,
parece que ella encara? preso de que se_trata como
criminoso de lesa-nacao; mas quaes sao os dados
para se formar pste juiÍo_? Quaes os facto_s ~os~tivos
que chegarão ao conheclffiento da comm1ssao ! Por
ora não existe documento algum que sirva ao menos de presumpção para srr classificado rebelde;
apenas, por um offi~io do guverno de Pernan~bl!co,
consta que na opm1ao daquelle governo Jose Fernandes Gama é cnmplice nas desavenças e desordens de Pedroso ; mas lendo chegado duas embarcacões daquella provincia a esta corte ainda não
veio ô proce&so des~e cidadão, ha tres mezes pres_o
na . ilha das Cobras por ser suspeitosamente cons1derado como rebelde ; esta palavra é mal applicada
ao crime de que se trata, ainda quando se verifique,
porque só ha rebelião quando s~ a~aca e procura
destruir · a _fórma de go,·~rno const1tu1da; o que Pcdr_oso praticou em PernamJiuco entra n~ classe dos
cnmes c1v1s, e amda ass1i:i nem por not1c1as particu lares consta ter José f em andes Gama apparec~d~. em as ~·ea,cQões de Pedr9so contra o governo provmcial,_ p01s e certo que ate cstav~ duas leguas em
distancia do Recife.
. _
Eu ad_vo~o a causa deslo preso, nao .só pelos laços
de proxim o parentesco, que _com ellr. me une, n1~s
tambem p~lo_ bem da_ hu111amdad~ 1 _que nell~ con~1dero oppnm1da, pois para a p_mao e contmuaçao
della, nao se t.e~1 posto c!n pratica as formahda~es
marcadas na_ lei, f~rmahdade~ ~ que J\fonlesqmeu
chama garantia da hberdade c1v11.
Muito embor!' tivesse este preso commetllido o
crime que se lhe quer imputar, concedo mesmo que
elle desse causa á sua prisão, qu e dP.veriv obrar o
governo de Pernambuco 1 !\!andar formar-lhe culpa,
e com o'processo remette-lo para esta côrle, quando
legitimam ente fosse pronunciado; e não faltavão
prisões em Pernambuco, onde fosse detido o supplicante, quando assim exigisse a segurança da
provincia. Mas remette-lo logo para o Hio de Janeiro, é a prova da demasiada co nfian ça que o go-·
vemo tinha .do resultado· da devassa; porque, se
por esta o réo não fôr pronunciado, como será in0

0

d~mni sado da privação de sua liberdade, commodos
e. mteresses ?
Sr. presiden te, o meu fim não é fazer arguições
ao governo de Pernambuco, a quem supponho pouco
versado em o nosso direito, mas tão sómente mostrar1que quando José Fernandes Gama.deva esperar
aqm pela devassa, como preso\ seja ao menos com
a cidade ~or homenagem senao desta sorte menor
o esquecimento deste decreto, que peço a V. Ex.
haja do convidar o Sr. secretario para que o leia.
(O Sr. secretario lêo o decreto.)
E' bastante.
Agora peço á esta assembléa quo tome em consideração a disposição deste decreto e a relação cm
que está com o caso do que se trata.
A assembléa resolveu que ficasse adiado o par cor.
« SEGUNDO
<e As commissões de legi tacão e de poderes, oro
conformidade sobre o contetlêlo na resposta, que
deu Pedro José da Costa Barros, deputado nomeado
pela proYincia do Ceani, ao oJilcio,em que por parte
da assembléa se lhe participou que podia vir tomar
assento; são de parecer, que não se descobre na
dita resposta objcctos, que exijão providencias; nem
ellas ão positivas e regularmente pedidas; e que
quando algumas providencias demandassom as circumstancias em que se figura o diio deputado, não
são da competencia da assembiéa.
"Paço da assembléa, 9de 1unho de 1823.-An-

tonio Rodrigues Velloso de Oliveira.- José Anto11io
da Silva llfaia. - Estevão Ribeiro de Rc.::ende. João Antonio Rodrigues de Carvalho: - José Teixeira. da Fonseca T'asconcellos. ~ Antonio Carlos
Ribe1:ro de Andrada llfochado e ilva. - Manoel
Jacinlho Nogueira da Gama. - D. '1lhlO Eugenin
de Locio e Seilbil::.»-Foi approvado .

O SR. ÁRAUJ"O VIANNA, por parte da commissão da
redacção do Diario, leu o seguinte parecer:
« A commissão da redacção do Diario otf recc
á assembléa o seg1tintc arbitramento de ordena.dos
aos tachigraphos:
---;- A Posidonio Antonio Alves e João Cartano do
. Almeida e Silva, 808; a Pedro AITonso do CarYalho
e J\lanoel José Pereira da Silva, 70$; a João E Lcvão
da Cruz e Jo é Gonçalvc da Silva, 50$; a Viclorino
Hibeiro de Oliveira e Silva 408 · a Justiniano ,\laria
dos S'anlos, 308000. »
'
'
cc A commissào representa á a som biéa que não é
praticavel por ora o mcthodo marcado no regimento
para os trabalhos táchigraphicos, e pede ser a.utorisada para empregar os tachi«raphos
da maneira
0
ue mai s comier á redaccão.
q cc l'aço da assembiéa, 9· de Junho de 1823.-Candido José de Araujo l'·ianna. _Antonio Goncalt-es
Gomide -

Jolio Antonio Rodrigues de Ca1·va'tho. »

·
O Sn . CoSTA AGUIAR. - Sr. president.e, sou intoiramente da mesma opinião da illustre commi ·são; porque ninguem melhor do que ella póde julgar dos trabalhos dos tachigraphos e conhecer da
sua capacidade.
.
E' verdade que o projecto do regimento provisorio para a redaccão do Diario se determinou no
art. 9°, que os tachigraphos fossem distri.buidos pela
commissão da seguinte fórma.: os maiores em dous
turnos; e os menores em trez, para se a.JtenaMm nos
dias de sessão, etc. ; e foi isto o que 'se venceu, se
bem me lembro, em sessão de 24 de Maio, emen-
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dando-se deste modo o referido art. 9° daquelle pro<e Os cidadãos que estiverão nesta honrosa comjecto.
mis~ão fov~o co~sigo as graças da nação; e seus
Entretanto, attenll\s as r~ões que se tem pon- serviços ficao registados na memoria da patria rederado sobre não poder ter por ora lugar aquella conhecida. »
deter~inação, voto que a cQmmissão fique autoriLeu depois o mesmo Sr. secretario a emenda do
sada para empregar os tachigraphos pelo mod,o e Sr. Nogueira da Gama ( vid. sessão de 5 do corrente)
maneira que julgar melhor e mais CQnveniente, em- e tambem a do Sr. Maia, concebida nos termos sequanto não chegarem á perfeição a que cj.evem as- guintes:
pirar, ficando no entanto suspensa a referida de~ Os cidadãos que estivarão nesta honrosa comterminação do mencionado regimento da redacção
missão são declarados benemeritos da patria.
do Diario.
·
Paço da assembléa, 5 de Junho de 1823. - José
O SR. ÁNDRA.DA ~IAcu.Ano. - Realmente ninguem Ant01iio da Si,·va illaia. "
póde conhecer melhor do merecimento delles do que
:Fallarão varios Srs. deputados sobre o artigo e
os Srs. membros da comrnissão, porque os têm visto
trabalhar e examinão as suas notas; mas entre- as referidas emendas, sustentando alguns os argutanto, por amor da ordem, é preciso fazer um ar- mentos de que se tinhão servido nas sessões antecetigo addiciónal ao regimento em que se declare que dentes, e outros accrescentando sobre a expressão
por ora se não executa o que ali se determina a - benemeritos da patria-da emenda do Sr. Maia
este respeito, pois é a commissão j\utorisada a em- que para dar-lhes um tal titulo cumpria que a as~
pregar os tachigraphos como melhor lhe parecer. sem~léa tivesse. um perfeito conhecimento dos seus
Evitamos deste, modo a incoherencia de tomar- mer1tos e serviços, o qoe seguramente não havia.
O SR. CARNEmo DE CAMPOS propoz que o artigo
mos em separado uma resolução contraria ao que
fosse concebido assim :
se acha já vencido no regimento.
« Os cidadãos que dignamente desempenharão esta
O SI\. PRESIDENTE perguntou se a materia estava
honrosa commissão, etc. "
discutida, e decidio-se que sím.
. Afi';lal julgou- e a i;nateria discutida, e o Sr. prePropoz então o parecer e foi approvado.
Propoz mais, se na conformidade do que dissera o Sl_dente propoz ~ artigo nos termos em que o rediSr. Andrada Machado se faria no respectivo artigo gira o Sr. Carueuo de Campos, e que forão apoiado regimento a competente declaração de não ter dos pelo illustre autor do projecto.
Foi assim approvado; ficando portanto rejeitadas
execução emquanto os tachigraphos se não mosas emendas dos Srs. Maia e Nogueira da Gama.
trassem mais habeis; e venceu-se que sim.
O SR. PnESIDENTE assignou para a ordem do dia:
O SR. RIBEIRO DE ÁNDRADA. - Oficiou-se desta
assem_bléa á repartição da fazenda para, na fórma 1°, a continuação da discussão do projecto sobre a
da lei, se pa ar pelo thesQQ_ro ubhco as mesadas abolição do conselho dos procuradores de provin_dos Srs. deputa os adiantadas; mas eu o ereço á cias; 2°, o cap. 3• do regim·ento que trata dos secretarios: 3°, segundas leituras de propostas.
consideração áo congressõ algumas reflexões.
Em regra a todos os empregados, se pagão no fim
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde .
do mez os seus vencimentos; e se os Srs. de pulaJosé
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, sedos cobrarem adiantado, leremos uns empregados
a cobrar de upia man,eira e outros de outra; e eu cretario.
não creio que a assembléa seja m.enos generosa,
ou queira para si uma distincção dê que se não aproveitão aquelles mesmos á quem a lei especialisa
RESOLUÇÕES DA ASSEMDLÉA
mandando que rncebão adiantado.
PARA
MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDllADA
. O thesouro tem co~ que pagar todas as listas.
Sabe a nação inteira que estão em dia todas as
Ilfm. e Exm. Sr. - A assernbléa geral constifolhas, ainda as que estavão atrasadas seis mezes e tuinte
e legislativa do imperio do Brazi_l tem resolum anno; não é pois porque o thesouro não tenha
meio para fazer seus pagamento , que eu propo- vido que seja franco o porte do seu Diario pelos
nho que se fação estes no fim do mcz, mas para correios das differentes provín cias, para que faciestabe!Jtçer a igualdade e a re~ularidade sempre ne- litando-se a circulação do mesmo Diario, chegue
cessaria, e muito principalmente quando se em de com mais brevidade e mais geralmente á noticia
fazer face ás enormes despezas de uma esquadra, e dos povos as materias que são objecto dos trabalhos
} as da lropa, pois não póde escapar á penetração da dos seus respectivos representantes. O que V. Ex.
ãssembléa a precisão de augmentar a nossa força levará ao conhecimento de S. M. I.
Deus cruarde a V. Ex. - Paço da assem bléa, em
armada.
- Espero ppis que se tomem em consideração estas 9 de Jun~10 de 1823. - José Joaquim Carneiro de
observações, para se praticar com os Sr~. deputa- Carripos.
dos o mesmo ~ue se pratica com todos os emprePARA CAETANO Pl:'<TO DE UIR.ANDA ~JONTENEGEO
gados.
·

I

,

Alguns Srs. deputados mostrarão que nenhum
podia duvidar de se conformar ás circuinstancias, nem
querer privilegios com gravamo da nação : e a
este parecer todos unanimê_mente assentirão.
Passou-se ao s gundo objj!cto da ordem do dia,
isto é, ao art. 2° do projecte sobre a abolição do
conselho dos procuradores da~ províncias, que é o
seguinte:

Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte
e legislativa do imperio do Brazil, ordena que o desémbargador promotor da justiça, promova a accusação no juízo dos jurados contra o autor da carta
inserida no Diario do governo n . 124 de 5 do corrente, e assignada por G. P. T., fazendo ajuntará
dita carta o decreto de 3 de Junho de 1822, que
convocou a representação nacio~al, onde se acha
8
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doutrina opposla á do autor da referida carta. O quo
V. Ex. levarâ ao conhecimento de S. M. I.
Deus guarde a V. Ex.-Paço da assembléa, em 9
de Junho de 1823. - José Joaquim Ca.Nieiro de
Campos.
PAR.l JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA
Illm. e Exm. Sr. - A assembléa geral constituinte e legislatiYa do imperio do Brazil, precisando
para os seus tra~al~1os de te~ 11lgumas ta~ellas da
pornacão da pro,·mc1a de Serg1po de El-Re1, e lembraudÔ-se que ellas podem existir na secretaria de
estado dos negocios do imperio, seja entre os papeis
do expediente separado da dita provincia, seja entre
os da Bahia de que Sergipe por muito tempo fez
parte, ou finalmente no tribunal do desem~argo do
paço, manda participar ao governo a necessidade da
remessa das referidas tabellas para o mencionado
fim. O que V. Ex. levará ao conhecimento de S.M. l.
Deus guarde a V. Ex. - Paço da assembléa, om
9 de Junho de 1823. - Jqsé Joaquim Carneiro de
Campos.
Sessão em t O de Junho de t 823

PRESIDENCIA DO SR. A DRADA E SILVA

/

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a chamada e acharão-se presentes 54,
faltando por enfermos os Srs. Pereira da Cunha,
' Gama, Cavalcanti e Xavier de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão ; e
lida a acta da antecedente foi approvada.
O SR. CRuz GouviA mandou á mesa a seguinte
declaração de voto :
« Declaro que na sessão de hontem votei contra o
parecer da commissão de legislação sobre a resposta
do Sr. deputado Pedro José da Costa Barros. Rio de
Janeiro, em 10 .de Junho_, de 1823. Os deputados
Xavier de Carvalho e Cruz Gouvêa. "
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS deu conta
da resposta dada pelo Sr. Franci<ocu Pereira de Santa
Apolonia ao officio que se lhe dirigira na data de
16 de i\Jaio, em que se lhe participára que a assembiéa tinha resolvido que elle viesse tomar parte nos
seus trabalhos como deputado pela provincia de
Minas; em cuja resposta promettia que em breve
mostraria a impossibilidade de comparecer. Ficou a
assembléa inteirada.
·
Passou-se á ordem do dia; e entrarão em discussão os artigos 3° e 4° do projecto da abolição do
conselho dos procuradores geraes.
O SR. So zA MELLO: - Eu sou de opinião que
este art. 3° deve ser suppl'imido. Revogar o decreto
da creação do conselho destes procuradores, é necessario, porque nós Eomos os unicos procuradores
da nação, que para isso nos elegeu; mas a explicação é superflua, porque é sabido que só os deputados
são os procuradore~ dos povos.
O SR. · ocuEIRA DA GrnA: - Quando apresentei
a minha emenda ao art. 2° deste projecto e que· não
mereceu a consideração desta assembléa, logo declarei nella que era de parecer que fossem supprimidos estes dous artigos; e ainda persisto na mesma
opinião, pois me parecem até estranhos ao objecto
sobre que se legisla.
O Sn. MAu : - Eu tambem julgo desneces~ario o
3° art. O Imperador no decreto de 16 de Fevereiro

de 1822' bem .deixa vêr. que
. convoca
. aquelle. conselho como medida prov1sor1a e P!ec1sa nas c1rcum:itanci11s em que se achava o Braz1I, émquanto se nao
nomearão os legítimos procuradores que nesta
augusta assembléa devião promover os interesses e
defender os direitos dos povos, formando a representação nacional; todas as prov~ncias conhecem
isto mesmo e sabem que tendo elegido os seus deputados são estes os sens unicos e legítimos procuradores ; portanto não · vejo na ma teria do art. 3• se
não uma superfluidade; e por isso voto pela sua
suppressão.
O SR. ALENCAR: - Sr. presidente1 eu voto contra
a suppre~são deste artigo; acho muito. convenien ~e
que elle pas•e tal qual esta; é nece •ano que consideremos para gue povo estamos legislando. Todos
sabem e não e necessario escurece-lo que o nosso
povo inda não tom bastantes conhecimentos .dos
negocios politicos ; é muito novo nesta carreira ;
portanto que mal faz que se lhe diga uma verdade
constitucional, Lto é, C(Ue os unicos procuradores
que elle tem e deve daqm em diante são os seus representantes no congresso 'T
Acaso esta vordade será sabida por todos TE ainda
que o seja que inconveniente ha em dize-laT Nenhum:
antes é de summa necessidade esta declaração, para
dar de alguma fórma a razão do nosso proceder na
abolição do conselho dos procuradores. Este conselho era obra popular e se nó a desmanchamos é porque outra obra popular e mais perfeita, como é o
congresso geral, torna i~uti~ aquelle conse~ho. C~m
isto ficaráõ os povos sallsfe1tos; e os mal mtenc_10nado não terão lugar de envenenar esta resoluçao,
persuadindo o povo que sem nece.sidade abolimos
um conselho que era da sua escolha; pois mostramos
por este artigo que se assim procedemos é unicamente porque os povos, em um systema representativo, não devem ter mais procuradores que seus
deputados.
O Sn. CARNEIRO nE CAMPOS : - Pelo que diz o
nobre preopinante devemos nesta lei aconselhar ou
instruir os povos ; mas nas leis não se dão instrucções; as leis não aconselhão, detenninão. Se julgamo conveniente dar a razão do qu s ord na,
então faca-se no lugar proprio ; mas não nos artigos
da lei; Ílelles enuncia-se o que cumpre que pratiquem os que devem obedecer ; sem que se expendão
motivos de conveniencia ou fundamentos legítimos
que justifiquem o que se ordena.
1
E' por isso que eu julgo desneoessario o arligo,
bem que não desapprove a materia, que talvez seja
util fazer chegar ao conhecimento dos povos, com
tanto que não seja neste lugar. O mesmo digo do
art. 4. 0
O SR. ALENCAR: - Sr. presidente, o que diz o
illustre preopinante não merece, ao meu vêr, tanta
importancia quanta elle lhe quer dar. A assembléa
quando diz que os povos não tem outros procuradores senão os seus representantes não aconselha só ;
manda e ordena que não hajão outros procuradores
que não sejão os deputados ; isto é um mandado
imperativo, é uma determinação de lei ; depois da
qual jáma,i~ os povos poderáõ, sem a quebrantar,
fazer procuradores ; m s se nós lh'o não ordenassemos, de certo o pod ºão fazer, muito principalmente havendo provi cias que a.mda os não mandarão. E' pois 'deter · ação e não conselho; e é para
que os povos não
ião em nomear desnecessaria-
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mente yrocuradores, que eu quero que passe o artigo executãoJ como agentes do poder executivo, mas
tal qua está e voto contra a suppressão.
responsaveis pelas funcções puramente consultivas,
Quanto ao art. 4° que o nobre deputado diz e lar é principio que ainda uão foi admittido por algum
no mesmo caso, lambem me não conformo, pois dos publicistas que eu conheço; portanto voto para
julgo muito conven,iente a sua ultima parte. Como que se supprima semelhante clausula.
não ha ainda lei que marque a responsabiliO Sa. RocHA FRANCO : - Eu não julgo desnecesdade dds ministros, o que tão necessario é para a saria a mataria deste art. 4°, antes a acho conveliberdade dos povos, diga-se ao menos neste lugar niente ; mas parece-me que precisa ser declarada
qu~ elles' são responsaveis ; isto consola os povos; porque confunde conselheiros de estado, com conelles verão que a assembléa não se descuida de de- selheiros privados e cu entendo que são cousas mui
cretar a responsabilidade dos ministros, em qual- differentes. Por esse motivo fiz a seguinte :
quer occassão em que se falia de suas attribuições e
« EllEl'IDA
terão as im as esperanças de que logo que possível
seja se fará a lei tão necessaria que marque essa
« :Emqu~nto a constituição não decretar a fó:~a /'
responsabilidade. Entretanto, já que mais não podee eXIstencia de um conselho de estado, suppnraõ , .
m~ fazer, digamos ao menos que são responsaprovisoriamente e te conselho os ministros de
ve1s.
estado, os quaes serão responsaveis pelos conselhos
O SR. Mo:m TAVARES: - Sr. presidente, eu não que derem ao Imperador. Paço da assembléa, 9 de
posso suppôr tanta ignorancia no povo do Brazil, Junho de 1823. -Antonio da Rocha Franco. "
como pretendem os nobres deputados, que tem
O Sn. ÁNDRADA MACHADO: - ·sr. presidente,
opinado em favor do artigo. Não ha quem não saiba
do fim principal para que foi creado o conselho de levanto-me para expender as razões, em que fundei
procuradores de P.rovincias; não ha quem não saiba o 3° art. do projecto ; conheço que elle ficava comque elle só podíão existir emquanto não existisse pleto sem semelhanl.e artigo, mas pareceu-me que
e la assembléa; e se passamos agora a legislar a no estado das nossas luzes toda a clareza era mister
este respeito é só porque uma lei não póde ser de- e proveitosa.
E' indubit.avelmente da essencia do governo rerogada se não por outra.
Quando o povo nos elegeu, foi por ventura com presentativo, que a nação não tenha outros procuoutro fim que não fosse o de advogarmos os seus radores senão os seus deputados, mas somos nós
interesses e promovermos não só o bem geral da tão adiantados nesta complicada organisação social,
naçãot.como o partícular de cada uma das provin- que de repente descubramos todas as consequencias,
cia T Ninguem o dirá. Se este é pois o fim para que que dimanão dos seus principios cardeaes e mesmo
nos ajuntamos aqui e se este fim pelo acto mesmo sejamos perfeitamente senhores destes princípios T
da eleição o povo deu a conhecer, como se póde Eu creio que não, um Sr. deputado pensa diversajámais presumir que alies passem ainda a eleger mente; somos os brazileiros engenhosos, somos
procuradores para o conselho T Já nos teremos perspicazes, temos talentos, mas que tenhamos cheesquecido de que o decreto que creou o tal conselho gado á perfeição argumentativa em materias tão
foi com difficuldade obedecido em algumas provin- novas para nós, é o que duvido.
E' certo que nas províncias os homens illustrados
cias e em outras nunca executado? Accresce sobre
tudo que actos desta natureza como são os de conhecem o que é constituição e seu respectivo goeleição, o povo só os póde fazer por virtude de um.a verno e não lhes escapão as suas consequencias,
lei; dizendo-se mui claramente fica revogado o de- mas a mór parte do povo não me parece estar neste
creto, que mandou crear o conselho de procuradores caso ; não cuido que da idéa primeira e fundamende provincias como é de esperar que o povo pas e tal de um systema possão elles deduzir correntea elege-lo · T Se elegerem sem lei que os autorise, mente todos os corollarios : e por is o conservaria
então achão-se em um estado anarchico e para um em o 3° e.rt., que sendo verdade, podasse embora
e tado Lal são outros os remedios. Eis portanto as parecer superfinidade aos illustrados, não o será
razões, em que me fundo para que o artigo seja para a massa do povo. Quanto ao 4° art. parece-me
essencial a declaração de responsabilidade não porsupprimido.
que seja precisa lei que a decrete: ainda sem ella é
O SR. FERNA'.'IDES P1 ·nEIRO: - Sobre o art. 3° só da essencia da execução a sugeição a responder
tenho um reparo de redacção; parecia dever antes pelo executado.
tomar o lugar do art. 2°, porque é propriamente a
A execução suppõe regra por onde se ella rege e á
razão legal da abolição do conselho dos procurado- alguem deve competir o conhecimento se oôser0
res de que trata o art. 1.
•
vou-se ou não a regra. A responsabilidade sempre
Sobre o art. 4° sou de contrario parecerá dou- existio em todos QS governos, a differença é que nos
trina da clausula - os quaes serão responsaveis absolutos responde-se ao que abrange em si a
pelos conselhos que derem. - Confesso, 'r. pre i- nação inteira, porque nes es governos o monarcha
dente, que sem responsabilidade não existe garan- é só quem exi te, a nação é nada; e no_ constiluciotia para a propriedade, liberdade e segurança do naes responde- e á nação ; não o 00.efe nominal do
cidad40. Mira:beau, que tinha Tistas profunda , dizia poder executirn, porque é inviolavel, visto que a
que jAmais uma nação será livre, se a jerarchia verdadeira execução está no ministerio, mas os seus
social não fôr comprehendída na responsabilidade, agentes. Embora porém não seja indíspensavel a
á excepção do chefe, porque a inviolabilidade do declaração da responsabilidade dos ministros de
principe é nece saria para a paz publica: mas de- estado, é todavia util que se ella declare, áttento o
creta-se já essa responsabilidade sem determinar-se estado de suspeita e de confiança, em que se acha o
a esphera e os limites della, o modo e o tribu- Brazil e a acanhada illustração da grande massa
nal em que se deve fazer etrectiva, é decreLar uma nacional. Nem importa que não tendo nõs ainda lei
cousa extemporanea : além de que, concordo que sobre a responsabilidade pareça ocioso o puro deos secretarios de estado sejão responsaveis pelo que cretamento, uma cou_a é decretar a responsabili-

32

SESSÃO E~I 10 DE JUNHO DE 1823

dade e outra marcar o modo da. sua effectividade. \fazendo ~e agente~ p11rticulares. Voto ainda pela
Quanto ao que diz o nobre deputàdo o Sr . . Roc~a suppressau d.o arti,go.
-Franco que o artigo pecca cóntra o que se vê, ~ois • O Sn. AoCIOLI : -As razões que deu o illustre
sendo - os conselheiros dos tribunaes C?nsel~e1r~s preo~inanle autor do project-0 1acho que servem p(lra
privados por aconselharem sobre matenas privah- esclarecer a materia, por quanto abolindo-se o convas, nem por isso são responsaveis e nem mesmo . selho dos procuradores geraes, poderia causar alo devem ser pois não haveria quem aconselhasse o gum resentimento ás provinoias persuadidas de que
que entendesse ; se devesse responder pelo q1.1e flcavão na cõrte sem agentes, e sem ter quem por
aconsi;ilha; respondo que os conselheiros de lri_b u- ellas requeresse o que lhes fosse a bem ; or(\ , o
naes não são conselheiros privados; ha grande d1ffe- art. 3° lhes declara quem fica encarregado dos seus
renca entre privado e privativo.
negocios; logo voto para. que passe. Quanto mais
conselho privado fórma · como um corpo, e_ é que eu sempre jul~uei muito acertado o caminho
occupado em aconselhar em materias geraes de m- que seguirão os legisladores antigos quando davão
teresse publico.
as razões de suas disposições; porque os povos
Se devem ou não ser responsave!s, creio e_u que então convencidos da justiça com que se lhes decresim; mas não é.este o lugar propno para d1scu~- trava, cumprião de melhor grado as suas deters~o desta doutrin~. ~~o sei por~~' nem posso adi- mi,nações principaln:iente cm crises perigosas. Voto
vrnhar, se a const1tu1çao adm1tt1ra este corp~, póde pois que passe o artigo.
ser que julgue sufficiente o conselho de mm1stros;
Volo igualmente que passe o art. 4° porque fatia
succeda o que succeder, quem aconselhar o mo- na res~onsabilidade a que ficão sugeitos os mi0archa e por seus conselhos causar dolosamen_te o nistros de estado pelos conselhos que derem ; é
mal nacional, deverá r esponder, segundo mmha muito util dar aos povos idéas de que a assembléa
vai a pôr em effecLividade a responsabilidade dos
0 pinião.
SR. HENRIQUES DE H.EsENDE : _Eu voto pela ministros de estado_; e oxalá que nós já podessesuppressão do art. 3• pelas razõ es seguintes: este mos põl-a e~ prallca. Portanto voto a favor de
projecto tem po1' fim derogar o decreto de 16 de amb os os artigos.
.
Fevereiro de 1822 que creou o co nselho dos proO SR. RIBEIRO DE ANDRADA mostrando quaes t1c uradores; isto feito, Sr. presidente, não póde en- nhão sido os fins que o governo tivera em vista
trar em cabeca a nenhuma provincia mandar mais quando decretou o conselho de procuradores, e qua 1
procuradoresº para este fim, e vem portanto a ser e~a o es_pirito do p:oj_ecto, concluio q;ue o art. 4 °
ocioso este artigo.
nao devia ser suppnmtdo, mas que precisava se~ alte Agora se este artigo se entende dos procuradores rado ; e para isso offereceu a seguinte
que se nomeão para fins particulares, como são os
procuradores das camaras, que requerem n.a cõrte
ª EMENDA
o que Ih~ diz respeito: isto é impra~icavel~ porqu,e
ci Art. 4. 0 Em qu;rnto a assembléa não legislar
jãma:is se lhes podera negar este direito.
sobre a exist,encia ou não existencia de um con.seE' verdade o que disse ha pouco um nobre de- lho privado do Imperador, serão tão sómen~e conputado quando referio, que appareceu em Portugal selheiros de estado os minis.tros e secretarias de
Manoel Caetano Soares, figurado procurador da ca- estado. Paço Q.a assem biéa, em 10 de Junho de 1823.
mara e povo da villa do Recife, requerendo cousas
F
·
d
em contradicc.ão com o que requerião os deputados; - 0 deputado, Martim rancisco R.ibeiro e Andrada.
»
mas pergunto podia prevalecer a prntenção de um
procurador da camara con tra o voto dos deputados
O SR. SouzA MBLLO : - Eu tambom voto pelo
da provincia?
art. 4° mas queria que a clausula da responsabiliNão de certo.
dade estivesse expressa por outro modo; em vez d e
.
se dizer que os ministros de estado serão responsa Nada portanto importa que as camaras tenhão veis pelos conselhos q11e derem, q11izera q;ue se deprocuradmes para objectos particulares. Isoo não clarasse que 0 erão pela execução; e por isso offeé o objecto, do presente proj ecto, que só se limita reço a seguinte
ão conselho de' procuradores. Voto pois pela sup- _
!< EMF.ND~
pressão do art. 3. 0 •
O SR. ANDRADA MACHADO mostrou que se não
« Os quaes serão rcsponsaveis na parte xecutiva,
tratava dos procuradores das camaras; que estas e de agencia offensiva -Sou::: a Al elto. »
podiâo sem duvida nomeai-os, e por elles tratar dos
SR. HENRIQUES DE RESENDE : - o~ povos não
seus n egocios; direito este· qu e tinha o mais in- qu,erem que façamos cousas ociosas, ou que nos oc· Significante municipio; mas que neste 111gar só- cupemos com brincos de crianças. Voto pela supmente se fallava dos procuradores de província, pressão das palavras - ,os quaes serão re ponsaveis
que não podião ser outros senão os deputados. pelos conselhos que dercm;- porque os conse0 SR. liENRIQrES DE RESENDE: - Eu só fallei nos lheiros, por este ru:t. 4°, são interinamente o mesprocuradores das camaras porque um nobre depu~ mos ministros de estado, os quaes já são responsatado aq11i os trmue a terreiro. Se este artigo se veis nasmaterias de execução, e para isso nenhuma
entende de materias geraes e qe legislação, estã . ordem 01~ d,ecreto do Imperadq é exequível, não
claro 9ue os deputados são os unicos procuradores. sendo referen,dado pelo ministro competente.
Se e de negocios particulares e pertencentes ao
O conselho no pnesente caso é o ministerio mesgoverno, tem as camaras direito de mandar seus mo; não são duas cousas distinctas; o n;i.inisterio
procuradores: porque o nosso juramento liga-nos aconselha nas conferencias ministeriaes; o que apa fazer a constituição e as reforma s urgentes, e não parecem são exeouçljes, e não os cbnselhos; e por
nos obriga a tratarmos com o executivo e com o isso não se póde formar corpo de delicto, nem base
ministerio em cousas de execução e administração, ·sobre que se possa exigir rnsponsabilidade.
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Como póde o minisLerio responder a dous diversos respeitos por um mesmo objecto?
Já di se, os actos do governo são referendados
com a assignatura do ministro, sem a qual não tem
effeito, e por isso são já responsaveis. A clausula
é ociosa;· voto pela suppressao della.
Ó SR. ANDRADA MACHADO respondeu que nem
sempre era assim;' que muitas vezes havia um conselho de estado separado do conselho de ministros,
e que lambem aquello na sua opinião devia serresponsavol; qu.e cm algumas nações se tinha julgado
util a creação daquelle conselho ; mas que esta
questão era fóra da ordei:n.
O R. HENRIQUES DE RESENDE: - Diz o illustre
preopinanLe que cm muitas nações ha esse conselho privado ; mas não diz que esse . cçmselho é o
roinisterio, o que ora preciso para que o acaso fosse
orne mo.
Aqui o~ con olheiros são os ministros de estado, que já são responsaveis pelos actos do govemo, e não fazem corpo á parte como conselho.
Lá para esse tempo em que diz o nobre deputado
que se tratará desse conselho privado, tratar-se-ha
tambem da re ponsabilidade delle ; mas agora responderem como ministros e como con elheiros pelo
me mo facto, que só tem effectividade vindo delles
como mini tro , e por elles referendados como taes,
não entendo. Tomo a votar pela suppres:;ão.
Julgou-se a materia sufficientemente discutida; e
propõz o Sr. presidente: 1°, se o art. 3° devia ser
supprimido, e venceu-se que im ; 2•, se lambem o
art. 4° devia er supprimido, e venceu-se igualmente
que· sim.
Disse então o Sr. pre idente que pa ava a propor as emendas pela sua ordem ; ma os Srs. llocba Franco e Ribeiro de Andrada pedirão licença
para retirarem a uas . - Foi-lhes concedida.
Pl'Opoz portanto a do Sr. Souza· Mello : e foi
regeitada.
Perguntou enlii.o o r. presidente so a assembléa
julgava concluída a 2• di cussão? Resolveu-se que
im. Perguntou mai se passava á 3• di cussào?
Re olveu-se que sim.
Passou-se ao segundo objccto da ordem do. dia, e
entrou em di cu _ão o cap. 3° do regimento que
trata dos ecrctarios novamente redigido pelarespectiva commissão. (vid.ses ãode4docorrente).
O arl. 9°, que é o 1° do dito cap. 3°, foi approvado;
e igualmente o forão o arts. 10, 11 e 12.
Principiava a discutir- e o art. 13, quando o
Sr. presidente declarou que estava incommodado,
por cujo motivo e retirava ; e convidou o r. vicepresidente a tomar o seu assento. Assim se fez e
continuou a discus ão.
O SR. HEN RIQUE DE RESENDE : -Sr. presidente,
cu approvo esta igualdade que ha aqui entre nós;
mas tenho muitas vezes ouvido repetir - primus
inter pares-e é por isso que o primeiro secretario occupa a cadeira i:Ie presidente quando este
falta e o vice-presidente.
Portanto eu quizera que os dous primeiros secretarios fossem rcce.ber o Imperador quando vier
a assembléa; e os dous segundos fossem receber o
príncipe regente, a regencia, ou outras pessoas.
E' uma pequena difTerença; mas. como tem~s feito
essa differença, acho bom que a haJa no recebimento
do Imperador. Proponho para esse fim a seguinte
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« EMENDA
« Os dous secretarios mais antigos irão receber
S. M. I. quando vier á assembléa, e os mais mo..:
dernos o príncipe regente, a regencia, e as mais
pessoas.-0 deputado, Henriques de Resende. »-Foi
apoiada.
·
Suscitou- se então a questão se os artigos do regimento ficavão, logo decididos definitivamente, ou
se era preci sa a 3• discussão , como em geral para
tódos os projectos,
Alguns Srs. deputados sustentarão que a assembléa estava na intclligencia que fi cavão logo de uma
vez approvados ; outros declararão que nun ca houvera decisão a este respeito.
O Sa. CosT.1 AGUIAll: - Sr. presidente, a determinação do rcgiinento, que prescreve tres discussões para ser sanccionado qualquer proj!lcto de
lei, não póde, á meu ver, ter lugar sobre o vencimento e approvação dos artigos do mesmo regimento, não só por não militar neste -caso a mesma razão que os illustres membros, que o redigirão
tiverão em vista, quando aquillo determinarão; mas.
'principalmente porque de outra fórma não seria tão
cedo sanccionado o nosso regimento, se em verdade
os seus artigo podesscm ser sómente approvados
na 3• discussão, o que nos levaria muito tempo
pela soa extensão : accresce á isto que a experiencia
nos tem já feito ver a necE:ssidade que temos de uma
regra certa e invariavel, pela qual se guiem e governem os Srs. deputados, sem o que perderemos
de cerlo muito tempo, como algumas vezes nos tem
acontecido, duvidando alguns honrados membros do·
que o mesmo regimento determina, ou entendendo-o
uns de uma maneira, e outros de differente fórma,
por não ter sido ainda saoccionado e approvado.
Eu creio que es te negocio já aqui foi Pxposto á
consideração da as embléa, o que melhor poderá
constar da leitura das actas ; é verdade porém que
me não l embra de ter havido uma decisão formal,
por votação, á este respeito; mas isto por modo
algum nos póde obstar, antes é mais uma razão
devermos decidir esta materia, que em verdade é
de alguma monta, porque della póde depender o
aproveitamento do tempo, cortando-se questões iuuteis ; e por isso sou de parecer que desde já se
tome nma dec'i ão formal, na certeza de que vo tarei para que haja sómente uma discussão sobre a
doutrina do regimento, sendo os seus artigos, depo~ s. dc discutidos sufficient~mente, approvados definitivamente para nos sernrem de regra certa, em
quanto outra cousa não fôr determinada.
Propôz o Sr. vice-presidente como melhor consultar as actas a este respeito; o Sr. Franca se
propôz ao referido exame ; mas requereu pouco
depois que se deferisse a consulta das actas até á
ses ão seguinte por lernr muito tempo aquella indagação. As im se decidiu.
O SR. LOPES GA~IA: - Eu peço a palavra. O ministro e secretario de estado dc,g negocios do imperio me acaba de communicar para ser _pfesente a
esta assembléa que S. M. o lmperador recebera - a
ratifi~o da Iausta noticia, que hontem mandou
participar á este augu to congresso, da prisão do
generanfadeira na Bahia, e dll. éntrada da esquadra do lmperio naquelle porto_,
Foi applaudido o annuncio com altas acclamações da assembléa e do povo das galerias.
Findo o applauso declarou o Sr. vice-presidente()
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que continuava a discussão; ms:1s pediu a palavra,
e disse
· O SR. AccIOLI: - Sr. presidente : a_Jlr o_cupação dos nossos animos pela enchente de prazer que
a--a8sei'Irb°lé1l acaba de Ii1anifestar por tãu fausta
noucia mb1l.rga de certo modo o uso da ' razão, .e
n'l:i n ;abiiita para vermos e decidirmos COil! esp1rito tranquillo as materias C{Ue .se ofierecem. li!)queiro pois qy_e se suspendao Já os trabalhos. ~~
hoje,lfoque ha pequena perda ele tempo, poisJa
passa.de uma hora.
-O SR. CosTA AGUIAR: - Sr. presidente: opponho-me ao requerimento do Sr. Accioli; porque
não posso, nem devo convi r em que se suspend.a
a sessão pelo motivo gue alleça de es,tarem .os ammos ao-itadus com a feliz not1crn, que a esta assembiéa fgi communi ca a por S. M. o Imperad?r·
Confesso que nos deve ser em verdade da mawr
s tisfaccão e prazer possivel o ver-r?os , os -:no ses
múàóS °lívre·s do tyran?o e malvado J~go lusLLanf;
mas por outra pa_rte e tambem dever nosso n ~~antarr~.os a sess~o no te~po ?eten~rnado
1sto, e 3ama1s por qualquer ou tia cau,a, po_r, na s
satisíactona que possa ser; e declaro. desde ia, que
me considero co m todo o sangue f~·io paraª con ·
tinuação dos nossos traball:ios' nao obstante os
justos s~nt!me_!!tos_ de alegria de que est? n. _possm o pela ce 0 ~açao dos males que oppnmiao
desgraçada Bahia; bem como me conservana tarobem resignél.~º' se desg~açadamenle rec~be.ssem?!
alguma noticia desfavoiavel, o que ª Providenci,
_
para sempre apart.e de nós.
O Sr. v1ce-pres1denle chamou a att~n ~ao da assembléa sobre a proposta d? Sr. Accw.h; e se~do
esta apoiada, poz-se á votaçao, e ÇQnWIO. a ma1siria d J)s._s~mbl~éJ. em que se levantasse 11nmechatamente a sessao .
0 Sr. vice-presidente assignou para ordem do
dia: 1°, a 3• discussão sobre o projecto da abolicão do conselho dos procmadores geraes; 2°, arti;,.os do regimento; 3°, segundas leituras de proj e~tos .
'
Levantou-se a sessão depois de 1 hora da tarde.
José Ricwrdo da Cosia Agiiim· de Anckada, secretario .

f ª\ª
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA
cc-Illm. e Exm. Sr. -A assembléa geral cons tituinte e legislativa do im perio do Brazil ordena
que acamara da cidade de Porto-Alegre remetta
0 diploma do deputado á .mesma assembléa José
Feliciano Fernandes Pmhe1ro, para ?er guarda~o
no seu arch1vo. O que V. Ex. levara ao conhecimento de S. M. I.
<e Deus guarde a V. Ex. 1'.aço da. assembléa em
10 de JunJio de
-Jose Joaquim Carneiro de

Vf43·

Campos., »
Sessão em tt de Junho de

t8~3

VICE-PRESIDENCIA DO SI\. CAll!Al\A
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a chamada e acharão-se presentes 53,
faltando por motivo de molestia os Srs. Andrada
e Silva, Pereira da Cunha, Gama, Xavier de Carvalho, e Ferreira Nobre.

'

O SR. V1cE-PRESIDENTE declarou aberta a sessão; e
lida a acta da antecedente, foi approvada.
O Sr. FRANÇA : -Satisfazendo ao que hontem me
encarregou a assembléa sobre o exame das actas,
digo, que snpposto não encontrasse nestus , decisão
directa ácerca da approvação definitiva dos artigos
do regimento, conhece-se comtudo, indiroctamente, ter-se vencido, que elles ficavão logo approvados, sem clependencia de outra discussão.
Foi isto tGmado em consideração pela ussembléa,
e afinal propoz o Sr. vice-pre iderlle, se os artigos
do regimento, já vencidos, dovião observar-se sem
depondeocia da 3• discussão; e decidio-se que sim,
ba tando por is~o uma só discussão, por não ter
lngar relativamente ao regimento o que e ·tava estabelecido a respeito de qualquer outro projocto.
O SR. SECllETAR!O CARNEIRO DE CAMPOS leu o seguinte otficio do ministro de e tado do negocios do ,
imperio:
<e lllm. e Exm. Sr.- S. M. o Imperador, inteirado do estado em que se acha a fabrica de ferro
de Ipanema, pelo officio que á Uã imperiÍ1i preSãííca ez subir Rufino José Felizardo e Costa em
que.como admnistrador interino da m sma dá' circttm ·tan ci ada conla de Lodos os artigos 'que lhe
dizem respeito e pede providencias para que
aquelle rslabele~im cnto oblenha o mc lh~rame nto de
que é su ceptivel. Houve por bom por portaria de
3 do corrente, recommendar ao go1;Prno da provineia de S. Paulo, o maior disvollo nas providencias
de que so faz credor aquello ostabelcrimrnto, cuja
prosperidade muito deve utilisar a este impcrio em
geral, e aquella provín cia cm particular.
cc Como, porém, entre as medidas que o dito administrador requer, se aponta, a lo isenção de direitos objocto privativo da assomb léa geral constituintee P legislativa; manda o mesmo onhor. remetler a V. Ex. a copia inclusa do artigo ros pectivo, extralüdo do mrn cionado officio, para quesendo levado ao co nhecimento da assrrnbléa geral ~ se
lhe dê o valor que merecrr. Deus guardo a V. t.x.
Paço, em 6 de Junho do 182.'3.-Jo:çé nonifa~io de
Andrada e Silva. Sr. José Joaquim Carneiro de
Campos."
COPIA DO ARTIGO DO OFFICIO DE RUFI o JOSÉ FELIZARDO
E COSTA, ADllllNISTllADOR INTElll:-10 DA FABl\ICA DE
FERl\0 DE IPANEMA, DA DATA DE 25 DE UAilÇO DE
1823.
- do f 01-ro, assrm
· JHll
cc ·1>ara [ac1·1·t
1 ar a e por taçao
barra como fundido apontou V. Ex. na sna momoria
sobre o mclhoralnen to da ra brica, entre outras medidas providentes a dr pedir-se a . M. l. a i encão
do direitos nos portos-seccos dos productos da labrica, que forem para as províncias circumv1s1nhas.
«Agora, Exm. Sr., parece ser tempo de conceder
esta graça ao estabelecimento de Ipanema, visto
que os seus generos sofirem a maior estagnação . >>
Ficou a asse,mbléa inteirada; o foi tudo remettido
á commissão de industria e fazenda.
O SR. RrnEmo DE ANDRADA : -Parece-me conveniente que para melhor instrucção da _commissão
se exija do governo, um officio de Agosto ou Se~
tembro de 1821, que o governo de S. Paulo lhe dirigio sobre o mesmo objecto de isenção de direitos
dos prodt1ctos d'aquella fabrica.
O Sn. ÁNDil.\DA MACHADO: -Acho justo ; ó um
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documento instructivo que deve ser presente á 1que determinarão a convocação daquelle conselho,
commissão .
e que ficando só por conselheiros do Imperador, os
o SR. NOGUEIRA DA GA~lA: -Tambem me parece ministros de. estado, estes serião responsaveis na
a proposito, pedir-se a intrega d? ?fficio do admi- fórma da lei.
li
nistrador, para se formar algum JUlZO sobre o estaO SR. ÁNDRADA MACHADO: - No caso que supprido actual da fabrica. ·
"mão os artigos, é que isso poderá ter lugar ; mas
Eu creio que no tempo em que servi no the- depende de uma indicação nova. Agora o que me
souro se expedirão or(len ~ para as províncias de parece. que deve fazer-se, é ir pondo os artigos á vos. Pa~lo e MiDas-Gerae , afim de que nos registros tação; pois se elles não forem supprimidos não tem
pà_ssasse livre de direitos, tudo quanto f~ss e da fa- lugar o que lembra o illustre preopinante.
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: -Eu tambem não falbnca de Sorocaba; comtudo, certeza nao tenho ;
portanto, seria h?~ pedir ao thesouro esses papeis, lei senão para o caso da suppre~são. Aqui todos tem
para que a co~m1ssao possa dar o seu parecer, com concordado que aquella materia só serve de instruir
todo o conhecimento de causa.
os povos das razões da iabolicão do conselho lemLeu mais outro officio do mesmo ministro, conce- brando-lhes que elles não devem ter agora ~utros
bido nos termos seguintes:
·
procuradores que não sejão os seus deputados; ora,
« lllm. e Ex. Sr.-Manda S. M. o Imperadorremet- ii~O eu quereria que antes se .puzes_se no printer a V. Ex .. a consulta e mais papeis inclusos, re- c11po, e por isso o propuz á cons1deraçao da assemlativos a Antonio Machado de Carvalho, para serem blea.
O SR. CosTA AGUIAR: -Sr. presidente, levantolevados á respectiva commissão da assembléa geral
constituinte e legislativa, a quem se achão aflectas me para fallar sobre a ordem, porque observo que
as pretenções do supplicante. Deus guarde a V. Ex. se vae divergindo da questão ; o que pretende ó ilPaco. em 7 de Junho de 1823.-José Bonifacio de lustre preopinante o Sr. Carneiro de Campos é,
Andradci e ilva. Sr. José Joaquim Carneiro de que passe a doutrina não como artigo, mas sim
Campos. »
como razão da lei, e que esta seja collocada em luFicou a assemblf'a inteirada; e determinou- se gar proprio, formando como um preambufo, conqne fosse tudo remettido á commissão de fa- forme o estylo da nossa leg islação até aqui obserzenda.
vado; mas esta pretenção, por ora é fóra da ordem,
O SR. ALE~CAR : -Como vierão estes papeis rela- porque não tratamos agora desta questão , que a ·seu .
ti vos ao requerimento do Sr. Machado, peço a V. Ex. tempo será discuLida competentemenle i e até mesmo porqu e, emqua.nto outra cousa se nilo resolt
que convide a commissão para dar quanto an es 0 ver em contrario, deve subsistir o que se dutermina
seu parecer. Este homem allega serviços mui ~ele - no art. 49 .do regim ento, que expressamente ordena
vante , está desgraçado, e é pretend ente ha mais de que cada proposta contenha simplesmente a enunsete annos . (Apoiado .)
ciação da vontade legislativa sem preambulos, nem
O Sn. Il.mErno DE ANDRADA: -A commissão de razões ; portanto, tudo quanto não seja fallar sobre
fazenda não se tem descuidado de dar o seu parecer, a maleria dos artigos do projecto, 'que está em
estes p_apeis, que chegão agora, por ella forão pedi- discussão, para afinal ser ou não approvado e sancdos. Não se esquece de seus deveres; logo que lhe cionado, é fallar contra a ordem, e perder tempo.
fõr possível, hade apresentar o seu parecer
Em vista do ponderado, permitia-me V. Ex. o
·Em consequencia do que disse o Sr. Ribeiro de .lembrar, que me parece mais conforme. que nos
Andrada, julgou-se que não tinha lugar o que re- limitemos sómente á questão actual; e depois de
querera o Sr. Alencar.
• sanccionado o projecto, poder-se-ha então tratar do
o Sn. RooiuGuEs DE CARVALHO: -Eu peço a pa- qu e lembra o Sr. Carneiro de Campos, apresenlaHa. o illustre deputado 0 r. Maia ofTereceu uns srntando elle a sua moção na fórma do regiapontamentos para a proclamação deste congresso mento.
ao povos do imperio ; ha muito que se ordenou que
O SR. FERNANDES P1NHEll\O: - A propos1cao do
estes apontamentos fo ssem remettidos á com missão art. 1º firma-se em razão e 'direito; porque Õs chade constituição, mas ainda não forão, apezar de se mados procuradores de província, não erão mais do
ter declara do urg nt e a materia. Requeiro, pois a que uma leve so1.nbra e um arremedo desta assemV. Ex. que se fa~a n rem essa quanto antes. para po- biéa ; porém, depois da sua installação e no sysder a cornmissão desempenhar o seu dever.
tema adoptado, nós é que somos hoj e verdadeiros
O Sii. SECRETARIO Ft\.INÇA: _E' necessario que representantes dos poves, portanto deve cahir e
os Srs. das comrni sões designem 0 seu relator para desapparecer esse conselho, cuja instituicão foi
o secretario se saber entender: aliás tudo é con- apenas medidas de circumslancias.
•
fusão.
Tambem apoio o art. 2°, e não acho peso nos argumentos com que o tem combatido alguns dos ilResolveu-se que assim se fizesse i e 0 Sr. An- lustres. membros, qu e me precederão a fallar, pordrada Machado declarou, que o da commissão de quanto noto aqui expressões genero;as e lisongeiras
constituição era o Sr. ,\raujo Lima.
para aquelles qtte bem servirão e mhecerão da naPassou-$e á ordem do dia; e entrou- se na 3• dis- ção, pois que 'uma só palavra de reconhecimento 1...
cussào do projecto da abolição do conselho de pro- em nome da patria, equivale bem as corôas de louro
curadores, que foh lido com as emendas que tinhão e de carvalho, com que na Grecia e Roma premiavão os heróes; em verdade, que seria para mim o
sido apoiadas, e se achavão sobre a mesa.
.O Sn. Crn!'IEIRO DE CAMPOS: - Parecia-me que a melhor galardão, investido aliás de funccões mais
matPria · do 30 n 40 artigos, podia servir de pream- augustas, e satisfeito voltaria no outro dia a confunbu1o a esta lei, e não entrar como artigo della, mas dir-me na massa dos meus concidadãos . .
como razão.
Fallarão mais alguns Srs. deputados: e julgandoFazia-se v~r. que já não existião os motivos se afinal a materia discutida, propoz o Sr. vice0

.
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presidente á ,·ot-ação do artigo 1°, e foi appro·vado .
Propoz o art. 2'>. e foi approrndo com a nÍ!ld~nça
das palarra--estirnrão nesta honrosa comoussao:para as eguinles : -~dignamente desempenharao
esta conuni são.
Propoz o art. 3° e foi approrndo tal qual esti\va
redigido ; sendo reoueitada_ a supp!essão delle que
tinha sido apoiada na sessao anwr10r.
Propoz finalmente o arL. 4° e ?epois de algum~s
breves observacões, e de r rege1tada a suppre ao
delle que tambêm se >encera na. essão antecedente,
foi approvado no contexto egumte:
a: Emquanto a constihúção não decret~r a_ eristencia de um conaelho do Imperador sao lao ómente conselheiros de Estado. o minLtro e .ecretarios de Estado, os quaes erão responsavei na
fórma da lei.
PeN!lllltou então .:> r. nce-presideote se a a sembléa sancciona•a o projecto com as att.erações approTadas salrn a redacção ; e rernlYeu-se que
sim.
Pasgiu-se a 2~ parte da ordem do dia que era
a discus ão do re!rimento no capitulo 3", que ficara
iDLerrompida na - ssão antecedente, e foi lido o
art. 13 com a emenda do r. Henriques de Remnde.
Depois de breve di- ussão foi approrndo nos termos seruintes:
A. cargo dos dom; 1. 0~ .ecretaiio_ fi_ca acompanhar
Imperador
quando vier ~ a~: mblea e do_ dou.
0
ultimo5 acompanhar o pnnc1pe regente a reireo-

eia, etc.

("!

~

O art. 14 foi approvado com a mudança da palarra
- ant iguidade."-para- graduaçõe•.
O art. l5 foi approrndo como materia já "l"eocida .
Se,,auilHC o capitulo das formalidade- que se hão
de guardar na a>Eembléa-que era o 5° do projecto;
mas que pa~~u a !"pela suppressão do que tratam
do the.;;oareiro da as...embléa. O r . . ecretario Costa
_!_guiar leu o ~L 19, que é o 1° do~referido capitulo,
e do teor - gumte :
« .!ri. 19. ~o topo da sala das se ~õe e tará o
throno imperial e no primeiro degráo á direita estará a cadeira do presideme da assembléa, quando
o Imperador vier assistir.
O SR. CAR.~'1!mo DE Cll!l'os :- lá se decidio aqui
que era necessario separar nesie capitulo o que pertencia ás sessões ordinaria do que era só proprio
das extraordinarias, em que temos de receber .
:M. I.. o principe regente, ou a reaencia. Eu lembro
que isto já e.stá •encido; mas podemo ir tratmido
-de cada nm dos artigos em particular. _
O R. Cosu J..i;,c:u.n:- r. presidente: O que
diz o nobre prropinaote, o r. Carneiro de Campos,
foi em Terdade as.;;im decidido ; por quanto ponderando-se em sessão de 3 do corrente que e te capitulo só tinha sido appro•ado pro"l"isoriamente para o
dia da installação da assembléa, porque o caso urgia,
foi por isoo exposto novamente á discussão, e então
se venceo que fosse di"l"idido em duas sessões ou
partes, uma que tratasse do que fo_<e relativo ás
formalidades das nossas ses.sões ordinarias, e outra
das exlraordinarias, principiando-se primeiro por
aquellas., e depois por estas; e por haver dado a hora

não poude progredir a discussão, o que agora tem
lugar.
Quanto porém á materia do artigo ella é por sua
natureza tão clara, que me parece não dever soffrer
alteração, por se haver já dito o que pareceo conrnoiente, quando d'islo se tratou na sessão preparatoria de 30 de Abril passado; e por isso voto que
pa SI' o art. tal qual está redigido .
O SR. BARÃO · DE SA:-iro Ál!ARO :-Eu creio que
este artigo já passo~. quando tratámos das forma lidades com que devia er recebido . ~I. o Imperador; e então e decidio qual era o lugar da cadeira
do r . presidente .
·
O r. C.ulxE1no DE CA11Pos :-Este artigo Jª se
di cutio e a.pprovou; mas foi sómente para no ·
servir de regra no dia da in tallação, por er indispensa,·el determinar antes d' aquellc dia o ceremooial que se havia de praticar: ma logo
declarou
que a deci õe erão só provisorias, e que deveria
este capitulo ser de novo discutido com lodos o~
mais do regimento, para a sua definitiva approvação.

(A poiado.)
O n. D1A :-A cadeira do Sr. pre.ideote deve
esíar no mesmo plano em que e li•er a do Imperador.
Por ora que se e t<i tratando do pacto ocial quando
o presidente falia oeste lugar ao Imperador, parece-me que nada mai é do que um homem fallando
a outro homem. rã di>erso o meu parecer quando
o Imperador tiver acei_tado a con.tilui~ão: l'Dlão
cumpre trata-lo como imperante e chefe reconhecido da nação.
O n..-l.'iDJLUlA MACHADO:-. ·ão pos-o deixar de
dizer que isto é anti-con litucionaL O Imperador,
como D. Pedro d' _.\}cantara é homem, ma_ como
fiiiPerador é um enk> metaphisico, é uma autoridade reconhecida, ainda ante_ de nós .ermo reconhecidos repre-entante da nação; _e elle o não
fo_~e não li oba poder de nos con•ocar; i to · de truir-no a nós mesmo .
O n. llE..'l""RJQi:;E.S DE fusE:.llE :- r. presidente.
:\ão é para aqui esta questão. E' indi pensaxel a
prioridade da eleição do Imperador; ma não e
trata disto, nem e elle e a. assemblea _-o iguae .
E' por i o que eu peço a ordem: poi ainda
quando se tratas.;;e de-sa materia que não é de::te
lugar e e decidi_ - , nunca se podia entender do
presidente que não é a as_embléa. O pre idente é
só primus inter pares e não póde ó por i figurar
pela assembléa inteira.
Acho portanto mui bem designado o lugar que
lhe marca o regimento; o mais não é objecto de la
discus._o:ão e quizera que se não trata se dL o, que
é fóra da ordem .
O a. Das :-l\ão presumo que a minha opinião
faça rnto decisi"l"o; pretendo sómente expres_ar
meu eotimenlos quanto está ao alcance da minha
razão: não e pero beneficio nem temo maleficios:
a nada aspiro mais que á felicidade da minha
patria; para a conseruir a nenhum perigo me
pouparei.
A causa do Brazil é a minha cau a : como representante da nação heide suswotar-lbe a dignidade; se ella fõr infeliz eu erei infeliz com ella,
emquanto a minha cooperação me parecer consequente.
e porém a constitui~ão que vamo, a fazer não
me agradar por me não convencer da sua bondade,
não a acceito nem assigno, e de~pedir-me - hei da
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minha patria. Entretanto na certeza que. fazemos
reunidos um corpo moral, com entendimento e
vontade, com direitos e deveres, zelar!li os direitos
deste corpo com preferencia a outro qualquer.
Por isso vindo o Imperador a esta assemb}éa no
acto da sua mstallação, não é superior á nação que
sé constitue e se acna representada, é quando
• mttifÕ um homem que falla a outro homem. Sim,
nós seriamos infelizes se a nação inteira o não tivesse escolhido com ,Preferencia para seu chefe
constitucional e é felicidade não haver outro em
iguaes circunstancias, que com elle revalize. Prasa
a Deus que o não illudão ou adulem; e eu seria
de voto que aquelle que tivesse a ousadia de o
adular fosse exte)'nünado ... . (A' ordem á ordem.)
Estou na ordem : sim. aquelle q:ue o adulaT será
indigno de ser brazileiro; e JUS to seria que a
exem plo do estatuario romano que prometteu fazer
do Monte Aventino uma estatua ao Impe rador,
fosse com elle exterminado; cessaria assim de nos
causar desconfianças e escandalo.
O Imperador co nstitucional não o é se não ac ceitar a constituição ( o que. Deus não . permitla)
logo não é Imperador de facto e de dire~to. e nós,
pelo co ntrario, somos de facto e de dtreilo representantes da naç&.o, sem poder haver contingencia.
E' portanto necessario recebe-lo com .aqu el~a
distinccão que nem menoscabe a alta preemmenc1a
a que e"stá destinado com preferencia a qualquer
outro cidadão, nem lambem despo je a assempléa
da soberania e independencia de que está revestida;
zelando-se assim com primazia seus primitivos
direitos.
Fui por isso de voto que a cadei ra do Sr. presidente ficasse em parrallelo coma que se destinava
ao Imperador, para que constasse ao mundo inteiro_ que o Braz1l não é servil, e que sabendo
sustentar seus direitos tambem ha de cumprir i ndubitavelmente com os seus deveres para com os
mais, dentro dos limites da justiça.
Sim, senhores, o Brazil ha de identificar-se de
unanime accordo com o Imperador e procurar co m
elle os meios da prosperidade geral ; ha de ser com
elle justo, sempre coherente co m os fins que se tem
proposto e superior ás tramas e aos ardis dos demagogos que aspirão a dominar-nos dividindo-nos;
e a nossa união será constante como baze infallivel
da nossa actual e futura prosperidade.
Consiga-se isto, embora não seja. por mim;
consigá-o esta augusta assembléa, amda .que .se
risque o meu nome dos fastos da nossa h1stona;
alcance-se este bem e e u sou satisfeito.
O Sn. ANnRADA i\IACHADO :-Sr. presidente: se
podesse persuadir-me que. o illustre preopinan~e
entendia o que acabou de dizer, eu · lhe perguntana
o que é o chefe da ·nacão na fórma de governo que
temos adoptado; mas o· nobre deputado não entende
o que pronuncia; e-assim succede a muita gente;
eu 1hes perdôo.
.
.
. .
A unica cousa que disse que tivesse ge1to e que
de algum modo fere o ponto da qu~s~~o é. o seguinte: pretendeu sustentar a sua opmiao dizendo
que nós estavamos. deputados e que o lmperad?r
não saberia se ficaria Imperador, porque dependia
( da sua aceitação da constituição .
.
Devo dizer que o Imperador está reconhecido
Imperador pela mesma nacão que nos fez deputados;
e anles que fossemos deputados já estava acclamado
Imperador por esta mesma nação; por consequencia
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a s!:la gradu~ç~o é anterior á nossa, lanto que usou
desfe exerc1c10 sendo canal e orgão por onde se exprimio a vontade da nação, em convocar esta augusta assembléa; portanto é sem duvida uma
autoridade reconhecida e tanto que nas nossas
legislaturas ordinarias como nas extraordinarias ha·
de ler aqui sempre o lugar que lhe compete como
chefe da nacão. ·
Quanto á outra questão; o aceitar' ou não aceitar 1
é uma questão extraordinaria que me não interessa;
eunão trato do que ha de ser,.eu trato do que é, trato
do assento do Imperador e nada mais; lambem digo
que não basta mesmo para deixar de se r chefe da
naçãõõ .rec usar-se o pacto social feito por nós,
v.
_procuradores da nação; mas é preciso saber- se uma
,/.l tr
cousa, se o que fizerão os procuradores da nação é (!
•.JJ
conforme aos poderes que tinhão, ou se passarão os l' 1/.··'
poderes que lhes deu a nação; no 2° caso _poder~
rec usa-lo e apellar de 11ós para á nação mteira,
assim como nós lambem ap ellaremos para á mesma
nação no dito caso, se elle recusar aceitar o que fizermos sem nos arredarmos das nossas procurações .
Isto é linguagem constitucional; o mais são confuzões.
Sr. presidente, não ha senão uma autoridade no
Brazil a da nação ; e nós somos seus delegados
como o Imperador (apoiado) ; se o Imperador é autoridade suprema antes de nós, se elle só corresponde á nossa collecção, como iguala-lo a um de
nós? Isto é que é anarchia e emquanto me restar
lingua e animo que nunca me ba' de faltar' e u irei )
ãeiíüilciar ao Brazil inteiro quem são seus inimigos
e quem o quer inundar de sangue; mas enganão-se,
Sr. presidente, o Brazil rejeita• estes apostolos de
nivelame ntos e sedição.
- O SR .. DIAS: - Não acceito o .perdão, que me
prodigaliza o illustre preopinante: perdão presupõe crime, ou divida; ora nem uma nem outra
co usa me _opprime; sou portanto muito superior a
este e outros insultos.
Sustentando a dignidade da nação, qu e represento, nenhum sacrificio me é penoso; só a razão ?, '• ./ ~
tem sobre mim í). superioridade, que gratuitamente 1
se arroga o illustre preopinante, em quem não
reco nbeço precP.dencia e só prepotencia, que desprezo . Seria melhor emudecer se niio julgasse do
meu dever contestar o que se oppõe ·á minha
razão.
' Só leis regulão acções humanas e como nenhuma
lei anterior havia regulado aquellas de que tratamos, pertence á razão livre marcar a extensão da
liberdade de que fazemos uzo.
Represe ntantes como somos de uma nação livre,
que se constitue, não podemos em quanto nos
constituímos, tratar o Imperador como superior á
mesma nação, mas sim como secundario á sua soberania.
Não o façamos tão metaphisico, que não o ve- J
jamos delegado della exerc~ ndo o poder executivo
cujas métas ainda não marcamosj competindo-lhe
por ora mais .deveres, que rlireitos pois que não é
constituido Imperador se não par11 a nação q ue o,
constitue sugeito o nunca superior ás leis, nem aos
legisladores, emquanto exercem o pod~r soberano
mdivisi vel e inauferi vel á mesma nação, cujos sentimentos me persuado expressar quando profiro
esta minha opinião. Se a assembléa resolver o contrario, seguir-se- ba então que me enganei, ou fui
vencido:
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1 O SR. RIBEIRO DE ANDRAD,l: - Parece-II).e que
estaassembléa não duvida que_o Imperador está. reconhecido ·pela nação; que § urp. poder const1_t.u'"
cional; e que goza de todas as prerogatllvas propnas
0 .filànarcha, das quaes elle só é revestido. Posto
isto não sei como pretende o nobre deputado que
0 !..:Operador ainda ?~penda, par~ o ser, do acto de
a 'Ceitar a const1tmç.ao l Se assim fosse, tambem
1 nós, apezar de nomeados pela nação, igualmente
dependeriamos para serm~s ~eputados desse mesmo
acto pois a qualquer de nos e hvre, bem como o é
ao I;nperaclór, acceita-la ou deixar de a acceitar : é
pois absurdo dizer-se qae o Imperador não é o chefe
da nacão emquanto não acceita a constituição :
poderá°deixar ele o ser, mas ninguem duvida que
elle o é presentemente.
Quanto á situação relativa das duas ~adeiras,
1 direi sómente que se nós podessemos reunir toda a
assembléa no assento do presidente (apoiados apoiados} então não se duvidaria dessa igualdade; mas
querer qLté uma fracção da assembléa tenha os
attributos de toda ella, é querer o que não póde
ser· e ainda a isto eu poderia accrescentar que
nós' somos representan~es temporarios da nação e o
mperãilor é o chefe hereditario della.
- Isto é quanto basta para convencer o nobre preopinante que o artigo do regimento .se fanda em
principios incontestav.eis que a comm1ssão teve em
vista quando o red1g10.
.
Direi por fim que são estranhaveis semelhantes
1
discursos ; delles se tirão consequencias permcLOsas
0 só servem de espalhar no povo doutrinas erradas,
que produzem desordens e perturbações em detrimento da causa pubiica.
E' preciso que a assembléa pondere no que póde
resultar de se espalharem princípios tão oppostos
aqs que professamos.
A nação já esco lh eu~ fó.rf!la de govern? ; e quem
pretende de$tru1r os prmc1p10s que constituem esse
governo escolhido, vai contra o voto da nação.
O SR. CAR.'IEIRO DA CUNHA :- Que importa que
o illustre preopinante erre na sua opinião? A assembléa, se reconhece que elle erra, não approva
o que elle propõe e decide o que melhor entende.
Eu não vejo que com isto se promova a discordia
e a desordem.
Como póde merecer o nome de desorganisador
um depttlado que confessa que diz o que sua razão
alcanca e que não chega a mais o seu entendimento?
Nem todos podem ter conhecimentos vastos ; cada
um diz o que sabe e o que lhe parece mais acertado,
como deve fazer em satisfacão dos seus deveres.
Mas aqui vejo que muitás vezes se levanta um
deputado só para atacar outro como comigo mesmo
se tem praticado: e eu quizera que se evitassem
taes ataques pois ninguem vem aqui para ser injuriado.
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :- Eu creio que a
assembléa reconhece que eu não fiz mais do que atacar
as rasões do nobre preopinante; mostrei a differença que ha entfe um membro da assembléa e o
monarcha; e a nulhdade do argumento tirado da
duvida de acceitar ou não o Imperador a constituição.
Em tudo isto ataquei doutrinas e não individuos ·
o ataquei-os porque admittem interpretacões de qu~
se podem tirar pessimas consequencias, êspalhando
desconfianças pela nação.
Taes. doutrinas são perigosas a meu ver ; e de-

·clarar o juizo que fórmo é um acto tão li•vre para
mim como para o illustre pPeopinante.
O SR. MuN1z TAVARES :-Sr. presidente: levanto-me sómente para dizer qtre ha materias dé que
se não deve tratar nesta assembléa; devemos lem- brar-nos que o povo tem os olhos filos em nós, que
as nossas opiniões serão lidas e as nossas palavras
pesadas ; cumpre que sejamos circumspectos ; se
apparecP.rem no Diwrio da assembléa opiniões desorganisadoras pódem produzir males de grandes
consequencias.
Eu peço pois que V. Ex. me chame a ordem, se
eu cahir uesté errô e tambem a qualquer Sr. deputado.
O fim unico dos nossos trabalhos 6 sustentar a
causa do Urazil. (Apoiado.)
O SR. V1cE-PRES!DE TE perguntou se a materia
estava discutida o julgando-se que sim, propôz á
votação o artigo e foi approvado sem alteração.
Art. 20. Nas sessões ordinarias estará a cadeira
do pre idente defronte do throno, e diante della
estará a mesa ; em cima della os santos evangelhos,
um exemplar da constituição, outro deste regimento,
os codigos das ) eis do Im perio, a lista impressa dos
deputados e dos membros de cada commissão .
O SR. FRANÇA: - O que se ordena no te artigo a
respeito dos codigos das leis me parece impossivel
na pratica, a não ser uma mesa extraordinariamente
grande ; quando aliá para consulta-los uma ou
outra vez nenhum inconveniente ha em que ~tejão
no archivo .
O SR. CosTA AGUIAR : - Para os livros que devem
estar em cima da mesa não é necessario que ella
seja tão grande como pretende o Sr. França, porque não são elles em tão grande quantidade, todos
nós sabemos o numero dos volumes que formão as
diversas collecções de leis, publicadas em Portugal
e aqui 110 Rio de Janeiro ; e ainda mesmo que a estas
se unão os repertorios e systema dos regimentos,
tudo isto não faz, torno a dizer, uma immensidade
de volumes para que não possão existir aqui; e por
isso achando o artigo concebido tão claramente que
até me parece inutil gastarmos o tempo na sua discussão, voto para que passe tal qual está.
Julgou-se a ma teria discutida ; e posto á votação
o artigo foi· approvado sem alteração.
Art. 21. De um e outro lado do presidente estarão as cadeiras dos secretarios, os quaes terão
diante de si o livro do registro das propostas e das
actas das sessões publicas da assembléa.
O SR. FnANCA : - Isto é contrario á boa ordem do
serviço. S~ esios linos do registro das actas e propostas estiverem semprr sobre a mesa, como se ha de
trabalhar nelles na secretaria. Se alguma duvida se
offerecer, manda-se á secretaria ; tudo está dentro
de casa.
O SR. CARNEIRO DE CutPOS :-Confórmo-me com
o .que diz o il.lustre preopin.ante. Se passasse a doutrma do artigo sena diariamente mterrompido o
trabalho, ao mesmo tempo que nenhuma difflculdade
ha em se consultarem estes livros na secretaria ou
manda,rem-se buscar para aqui. Eu creio que no
artigo deve dizer-se simplesmente -de um e outro
lado do presidente estarão as cadeiras dos secretarios; - e o resto ser supprimido .
O SR. PRESIDENTE propôz o artigo como o redigira
o Sr. Carneiro de Campos, e foi assim approvado.

/ lt )
SESSÃO EM 11 DE JUNHO DE 1823
Art. 22. Os deputados estarão assentados em
torno da mesa em fórma circular, de modo que todos
v.ejão o presidente, e delle sejãn vist.os, assentando-se
indistinctamente, e sem precedencia.
o Sn. CAnNEinO DE CAMPOS: - Entendo que seria
melhor dizer-se - diante da mesa- em lugar de em torno da me•a, - visto que depois se designa
que é em fórma circular.
O Sn . HENnIQUES DE REzENDE: - E u voto pe1
suppressão deste artigo. A sala está formada de
modo ·qne por força os que tomão assento ficão
assentados em fórma circular; e portanto é desnecessario 0 artig~.

ª

Foi posto á votação o artigo; e approvou-se pondo-se ás palavras - diante da mesa - em lugar de
- em torno da mesa. Art . 23. De um e de outro lado do tQ.rono ficarão
de pé os officiaes-móres da casa imperial, da par~e
direita o mordomo-mór, e da esquerda os mais
officiaes-móres, confórme as suas differentes graduações ; os secretarios de estado terão ass~~to raso
ã direita do mordomo-mór. O resto da com1t.Lva e o
corpo diplomat~co irão para as .tribunas ; ~ ~o p_ublico são destinadas as galerias sem d1stlilcçao
alguma.
O Sn. CARNEll\O DE CAMPOS : - Quando tratamos
deste artigo em .sessão preparato~ja, fui de opinião
que os secretanos de estado dev1ao entrar com o
Imperador na assembléa, não como creados ou
officiaes da ca a i.mperial, mas como . me~bros. do
poder executivo ; e porque os .co ns1d~re1 ~ss1m,
votei que o lugar que lhes competia era a d1re1ta do
throno, _logo depois._do mordomo-mór: Fni. tambem
de opm1ão que dev1ao ter assento, pois ~ss1m como
nós exercião um poder soberano. Tudo isto se venceo ; mas não se approvou o que eu igualmente
propuz, que o assento fosse de encosto como o
nosso pois se reso veu que se lhes déssem assentos
rasos.' Eu ainda entendo que os ministros de estado
aevém ter assento de encosto como os nossos; são
membros do poder executivo, este poder é um dos
soberanos e assim como nós porque exercitam os um
poder oberano temo assento de encosto, lambem
elles o devem ter, e não inferior aos nossos. Est é o
meu parecer.
o Sn. ÁNDRADA MACHADO: - ão .sou desta opinião. Ainda que os secretarias de e lado exerção
o poder e:.:ecut1vo, obrão em nome do chefe upremo;
e portanto não pódem ser ingu~lad? aos depu.tados
que são membros do poder leg:islati.vo; a sua Jerarchia é inferior; por isso sou de voto que ten hão
as ento, mas que marque diíl'erenç~ entre clles e os
deputados. Uma cousa ha neste artigo que eu talrnz
mudasse, porque me parece que o !_IlOrdomo-mór
deve ter assento.
Elle é na casa real superior a todos os outros
officiaes della ; é uma especie de secretario de
estado; tem expediente privativ?, uma secretaria e
officiaes; e até despacha com o imperante; ent~ndo
por isso que tambem deve ter assento. l:la am~a
outra razão; nos primeiros tempos da monarclua
portugueza o mordomos-móres não tinhão assento
em cõrtes; mas depois foi-lhe concedido; e não me
parece justo despoja-los desta regalia e jlonra, de
que ha tanto tempo estão do posse.
O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS : - Sr. presidente, eu
penso de diíl'erente fórma: faço distincção da autoridade que tem os se~retarios de estado, á que tem
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o mordomo-mór ; porque este é um official da casa
do imperante e os outros exercem , como se sabe,
um dos poderes soberanos ; embora tenha elle
quantas regalias quizer na casa real, ou imperial,.
nada tem de commum com os secretarios de estado
para poder gozar da prerogativa do assento de que
se trata. Pelo contrario entendo que deve conservar-se em pé porque está na. presença do seu. amo,
como fazem os outros offic1aes da casa; sem que
comtudo se lhe negue um lugar de distincção, como
lhe compete pelíl sua primazia.

O Sn. FnANÇA: -Quando em outra occasião se
tratou desta materia, eu fui de voto que os ministros e secretarios de estado não podião nunca ser
considerados como servos do imperante, •uma vez
admittida a fórma de governo representantivo, para
que fizessem parte do cortejo do Imperador : mas na
correnteza da discussão ao dito respeito lembrou o
Sr. Camara uma hypothese que fazia necessaria a
admissão dos ditos secretarios de estado entre o 1
cortejo que acompanhasse o Imperador quando
. viesse á assembléa e era o caso, em que .o mesmo 1
Imperador não podesse recitar o seu discurso a
mesma assembléa ; e perguntou á quem em tal caso '
cumpria recita-lo se não a um secretario de estado?
Por causa desta hypothese, segundo me recordo,
forão admittidos os mesmos secretarios de estado
no cortejo; e se resolveu que tlvessem assento na
sala, pela alta cathegoria dos seus empregos no
exercicio do poder executivo.
O mesmo entendo se deve praticar com o mordomo-mór se é verdade o que tenho ouvido dizer,
que pela etiqueta do paço o tem elle em alguns
actos'- publicos ; pois me persuado, que se na casa
real lhe dá o Imperante assento em sua presença,
não ha motivo de se não guardar a mesma eLiqueta
por occasião desta solemnidade, em que o I'mperador vem ã assem biéa nacional.
O Sn. HENRIQUES DE REzE -DE: - Não posso convir em que o mordomo-mór tenha assento, não me
importando com o uso que talvez seja abuso, que
nos devemos reformar, até porque não vejo nenhuma comparação entre as antigas cõrtes de Portugal e sta assembléa . Antigamente as córtes compunhão-se dos tres estados do reino, cl ero, nobreza
e povo, o que não creio que se admitta aqui.
Naquelle tempo tinha o mordomo-mór assento,
porque sendo nobre e talvez grande do reino, tinha
lugar no corpo legislativo na classe da nobreza; mas
hoje entrando como creado do Imperador, não póde
ter assento na sala da assembléa, ainda que o tenha
na casa qo Imperador, qu e cu não sei se o tem, mas
se assim succede, deve advertir-se que lá é cõrie e.
aqui é um corpo legi !ativo, onde S. M. tem assento
como chefe da nação, r. os seus ministros como agentes do poder executivo ; talvez que nesta occasião
nem devessem entrar os creados do Imperador; mas
emfim entrem, comtanto porém que estejão de pé,
sem exceptuar o mesmo mordomo-nMr.
O SR. CosTA AcuIAR: - Sr. pre~dente, eu pouco
ou nada en tendo das etiquetas praticadas no paço;
mas deixando 'de olhar a questão por este lado, pelo
que lá se pratica, fallarei sómente do que devemos
estabelecer ácerca do mordomo-mór, e dos grandes
que acompanharem o Imperador, e se aquelle deverá
ou não ter assento. Eu não sei que á assembléa
possa perder al"uma cousa da sua dignidade dando
assento ao mordorilo-mór: conheço conw os honrados membros que me precedêrão, a diíl'erença entre
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elle e os ministros de estado quanto ao ex~cicio que o Imperador não devia entrar descoberto nesta
dos poderes, de que são revestidos: mas é tambem ~s~embléa, porque vinha como c~ef~ ~a nação, )
certo que o mordomo-mór, além de ser de uma alta pois sendo a corôa uma das suas ms1gmas, assim
graduacão, exercita além disto jurisdicção naqujllo como o manto e o sceptro, a devia conservar quando
que é privativo do seu officio e por isso me parece aqui entrava como Imperante; assentou-se porém 1
dever ter tambem assento igual ao que tiverem os que entrasse descoberto e assim se praticou.
Eu todavia insisto na minha opi.nião pelas razões 1
ministros de estado .
Acho igualmente que devem entrar neste recinto que acabo de expôr; nã~ para que S. M. esteja
todos os grandes que vierem com o Imperador e· sempre com a corôa na cabeça, porque isso até lhe
que compuzerem a sua côrte, guardando entre si, seria incommodo, mas para que entre, como deve
quanto aos seus lugares, o que é de estylo prati- entrar, com as insignias que lhe pertencflm e. que o
car-se; porque não ha em verdade razão, ao menos distinguem de todos os outros cidadãos: e possa
no meu entender, para que deixem de entrar, uma descobrir-se a seu arbitrio, se com o peso da corôa
vez que acompanhão o Imperador, e qne faz em se achar incommodado. O mesmo vemos praticar
parte da sua éôrte, que quanto mais luzida fôr em um aos bispos que ent.rão na igreja com a sua mitra e o
tal dia, tanto maior brilhantismo e consideração baculo, mas muitas vezes Jargão estas in signias
resultará á grande nação brasiliense : resumindo quando lhe não são ind.ispensaveis no ceremonial.
pois minhas idéas voto que entrem os grandes do Voto pois como votei da primeira vez que entre o
Imperio ficando porém em pé, e que se conceda Imperador com as insignias que lhe competem.
sómente assento ao mordomo--mór.
(Apoiado .)
·
Julgou-se finalmente (discutida a materia; e o
O SR. ANDRADA MACHADO: - Nessa sessão prepaSr. presidente propôz :
ratoria, a que o nobre preopinante se r efere, eu
l. 0 Se os grandes do lmperio devião eu trar dentro declarei que a commissão neste artigo não tivera,
nem podia ter, a intenção de despojar, em occasião
da sala: venceu-se que sim .
2. 0 Se o mordomo-mór estaria assentado: resol- alguma, das suas insignias o representante hcreditario da nação ; mas que considerando a corôa uma
veu-se que estives'se de pé. .
3. 0 Se os assentos parà os ministros de estado cobertura, entend êra que S. M. devia entrar sem
ella, porque sendo um poder constitucional e a
deviãõ ser rasos: decidio-se que sim.
4. 0 Se os grandes do Jmperio devião ficará direita assembléa outra, devia ser igual a situação dos
dous quando estivessem ambos presentes. Porém ,
do Imperador : venceu-se que sim.
5. 0 Se o resto do artigo, com as alteracões ven- nessa mesma sessão ponderei que se acaso se tomava
cidas, passava tal qual estava: resolveu-se.que sim. a corôa como insignia de realeza, eu era de parecer
Art. 24. Para cumprimentar o Imperador em que entrasse com ella. O mesmo digo agora, e porqualquer occasião, para annunciar a installação e tanto declare-se que é insignia, e en tre com todas
encerramento da assembléa, e para o receber quando as que lhe pertencem e que a nação lhe conferio.
O SR. CosTA AGUIAR : - Conformo-me com as
vier á mesma assembléa, nomear-se-ha uma depuopiniões dos illustres preopinantes, que me precetação de doze deputados.
O SR. ANDRADA MACHADO: - Os membros da derão ; porque não posso suppôr, nem é possível
commissão da redacção do regimento Iimitarão··se admittir-se que a corôa seja cobertura; antes ao
ao numero de 12 em attenção a que somos ainda contrario é tanto uma insignia, como o manto e o
poucos e não porque se desconhecesse qu:J geral- septro; e por isso se o Imperador entra com estas
mente taes deputações se compõe de 20 ou 24 mem- insígnias, como poderá deixar de ter aquella, combros como se vê no regimento das côrtes de Hespa- petindo-lhe todas na qualidade de soberano e chefe
nha e no das de Portugal ; mas para o futuro sou de da nação, por quem lhe forão concedidas?
A estas refl exões accresce outra de não menos
parecer que se adopte lambem o numero de 24 para
pezo; a consid~ração que lhe é devida, e a circumsas deputações que se dirigirem a S. M. (Apoiado.)
pecção que é mister haver em materias tão deliPosto o artigo á votação foi approvado ; e tendo o cadas, para não choéarmos defr ente a opinião
Sr. Alencar proposto que fossem membros natos da publica, pois que a todos é patente a maneira e
deputação todos os Srs . deputados que tivessem sido fórma porq.u e .este negocio foi encarado, quando
presidentes, offereceu-se isto á cousideracão da pela vez pnmeITa delle se tratou: em vista do que
assembléa ; e foi regeitada a proposta.
·
deixo referido, voto qu e entre com a corôa, e com
Art. 25. O secretario da assembléa participará todas as mais insignias proprias da realeza.
officialmente ao secretario de estado do Imperio o
SR . AnouceE IIBNDON: -Sou da mesma opidia em que a deputação ha de comparecer perante o
Imperador, para que se lhe designe lugar e hora mao; e sobre tudo não quero escandalisar os meus
aulistas, que são <te ordinario mui desconfiados e
para a sua recepção.-Foi approvado.
'
Art. 26. A deputacão, nomeada para receber o prezão muito o seu Tmpel'ador.
Imperador, irá busca-lo ao lugar onde se apear no
-Como era ch.eg~da a hora ,.da leitura dos pareedificio da assembléa, acompanhando-o até o throno . ce~es de co~ss_oes, o Sr. vice-presidente declarou
-Foi approvados
adiada a d1scussao do artigo.
Art. 27.· O Imperador entrará na sala da assemO Sn. VE11ozo DE OLIVEIRA. Como relator da
! b.!.éa descoberto, sendo a corÔIJ. e sceptro conduzidos commissão
de legislação leu os seguintes parerecos:
por seus ofilciaes e depositados em uma mesa á
direita do throno. Quando o Imperador entrar, o
«PRIMEIRO
presidente, os.secretarios e todos os deputados ficaI ráõ
«
Maria
Ignacia
de Lorena, filha legitima do
em pé até que o Imperador se assente no throno.
fallec1do Conde do Sarzedas, como herdeira de meO SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - Quando em sessão ta~e dos serv~ço~ prestados ao Brazil pelo dito seu
preparatoria se discutiu este artigo, eu fui de voto pai, nas provmcias de S. Paulo e J\finas-Geraes,
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pede, que em remuneração destes se lhe conceda
uma tença com que possa subsistir decentemente :
a comm1ssão de legislação é de parecer que, além
de se não acharem ainda decretados os serviços na
conformidade do regimento das merc~s, não compete â assembléa o deferimento desta supplica.
Paço da assembléa, 10 de Junho de 1823. - An-

tonio Rodrigues Vetlozo de Oliveira. -José An71,io da Silva Jlaia.-D. Nnno Eugenia de Locio.
- Eslevão Ribeiro de Rczende.- José Teixera da
Fonseca , Vasconcellos. -João Antonio Robrigues
àe Carvalho.» -Foi approvado.
« SEGUNDO
« A commissão de legislação tornou o requerimento de Bonifacio José Sergio, exigindo uma disposição legislativa a respeito da alternativa nas
contas dos testamentos, e vindo já este requerimento em fórma de representação como se lhe
insinuara no primeiro deferimento, satisfeitas as
clausulas requeridas nos arts. 70 e 71 do regimento desta assembléa, com a unica falta de não
ser dirigida ao ' r. presidente; e a dita commissão
é de parecer que, supprimida aquella pequena falta,
se ponha a representação em poder do Sr. presidente, para fazer dar-lhe a direcção que regula
o regimento. - Paço da assembléa, 10 de Junho
de 1823. -Antonio Rodrigues Vellozo de Oliveira.

- D. Nuno Eugenia de Locio. - José Teixeira
àa Fonseca Vasconcellos.- Estevão Ribeiro àe Re;;ende.-Jose Antonio àa Silva Maia.-João Antonio Rodrigues de Carvalho. »
Fallarão alguns Srs. deputados, por se duvidar se
estava ou não nos termos do art. 72 do regimento,
a que se referia a comrrussão no fim do parecer; requereu-se . a leitura do artigo, que foi lido, no theor
seguinte
Art. 72. O presidente na sessão immediata ao dia
em que lhe fôr dirigida qualquer representação, annunciará que a recebeu, declarando o nome de
quem a fez, e o objecto sobre que versa.
Depois de breve di cussão foi approvado o parecer, decidiu-se que ficasse sobre a me a até ao
outro dia na conformiqade do referido artigo.
Como não houve quem mais pedisse a palavra
para leitura do pareceres, dis e o Sr. vice-presidente
que passava á terceira parte da ordem do dia, isto é,
ás segundas leituras de propostas pela ordem da sua
antiguidade; mas ponderou o Sr. l\Iaia que havia
um parecer sobre o requerimento de José Fernandes
Gama que ficara adiado, e que lhe parecia dever
ser discutido. O Sr. vice-presidente propoz á assembléa se devia entrar em discussão o dito parecer
sem embargo de não ter sido dado para a ordem do
dia; e decidio-se que sim. (Vid . o parecer na sessão
de 9 do corrente.)
O SR. CAnNEIRO DA Cu ' HA : - Sr. presidente:
tendo eu de dar o meu voto sobre o parecer da commissão não posso_apartar-me do principio sempre
estabelecíOo nos governos livres, de nunca ser
preso o cidadão sem culpa formada : se alguma
autoridade, por qualquer pretexto, atropella este
principio~ cahe por terra o systema constitucional,
e a socieaade é opprimida, porque para o ser basta
que seja opprimido um de seus membros.
Dir-se-ha que é necessaria esta cautela para que
o cidadão criminoso não evite, fugindo, o castigo
que merece: mas eu entendo que nenhum mal re-

suita. á sociedade da fuga de um criminoso, que
por s1 mesmo se desterr~) antes por ella fica a patria livre de um mão füno.
P nder hoJnens por meras suspeitas, sem a verHlcação legal de seus delictos, é encher as cadeias; e por um systema, deshonroso á humanid'ade
augmentar o numero dos desgraçados, com menosca~o ~a. lei, e ~e~ uti!idade publica : a seguran ça rndmdual, d1re1to tao prec10so e tão . necessario ao homem, deve ser r eligiosamente garantida.
Que se prenda o cidadão em flagrante delicto é
just~ e precis~ para ~ bem da sociedade; mas julgo
que isto .s~ nao praticou com o requerente, e que
a sua pnsao procedeu de ser contemplado cumplice
nos tumultosos procedimentos do ex-commandante
interino das armas P edro da Silva Pedroso ; é o
que infiro quando me dizem que o r equerente não
estava na pra_ça, mas no Poço da Panella. Eu não
pretendo aqm defende-lo, nem mostrar qual foi a
sua con ducta neste facto tão criminoso: mas sei
qu~ :nuitos dos que conco rrerão, e que muito inflmrao para semelhantes perturbações, es".ão em
suas casas.
E' verdade que lambem sei que ha grandes queixumes contra o supplicante, porém ha muito que
está preso ; e se ainda tem de o estar até chegar
a devassa a que se estâ procedendo, será privado
por todo esse tempo da sua liberdaae. soffrendo as
mais duras privações .
Por estes motivos sou de parecer que seja solto
dando-se-lhe a cidade por homenagem até que
chegue a dey__assa ; e que o m esmo se pratique com
todos os que estiverem presos sem culpa formada.
E' triste e doloroso soffrer pen as sem ser con- 1
vencido de crime; e a prisão é um castigo tan-to
mais cruel _quanto são as cadeias immundas e hor- .
nveis. ão se abra esta porta ás arbitrariedades
dos magistrados que, apezar da responsabilidade,
assaz abuzão da lei, sem respeitar este inalienavel
direito do cidadão, que ainda não vejo bem garantido no Brazil ; pelo . contrario, pratica-se sobre
este objecto o que se praticava 110 antigo governo
de'ipotico, que tanto aborreço e amaldiçôo.

O Sn. CARNEIRO DE CAlli'OS expondo que apreciava muito os princípios philantropicos do nobre
preopinante, apontou os casos em que se procedia
á prisão sem culpa formada, para se não dar lugar
á fu ga do criminoso; e acrescentou que o homem
de que tratava o parecer da commissão se dizia
implicado na queda do governo de Pernambuco,
mas que não estando ainda cá a derassa, nem ao
menos se sabia se o crime de que era accusado
entrava na classe daquelles porque se prende sem
culpa formada.
O Sa. CARNEIRO DA CuNUA: -Se a prisão resultou
de ser considerado como influente para a queda da
preterita junta do governo, n~o se tendo tirado
devassa, coµio em outras províncias, onde t.em havido iguaos acontecimentos, não póde por isso ser
agora punido; se é pelo facto praticado por Pedroso, não se lhe póde já verificar a culpa antes
do conhecimento devasso que deve preceder ao
castigo 1 muito mas não se achando o supplicante
presente. Na Inglaterra, o paiz classico da liberdade, (como muitos lhe chamão) procede-se a semelhantes prisões só por meras suspeitas, e por cautela ? Não. Supponhamos qu e não se Yerifica o
crime, que sahe innocente, quem o indemnisa tanto
da pri vaçào da sua liberdade, como de incommodos
11
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e prejnizos? Será º· govep10? Não de certo. E' faremos pôr em liberdade; por ora não vejo prova
pojs em consequenc1a do ~u~ _tenho ponderado, alguma de tal injustiça, diz-se ao contrario qLie está
e por ser coherente aos prmc1p10s que sigo, que comprehendido em uma devassa. Approvo pol'tanto
faltei em favor do requerente, e voto contra o pa- o parecer da commissão; até porque na escolha de
um, de dous males, prefere-se o menor, e este é
recer da commissão.
Ô Sn. LOPES GAMA: - Sr. presidente, fui eu o soffrer o cidadão par mais algum tempo até que
quem me oppuz ao parecer da commissão, quando chegue a primeira embarcacão; se nella não vier a
pela primeira vez foi lido nesta assembléa; agot:a devassa, borno a dizer eu sérei o primeiro a punir
porém que me consta ter este preso um. requ en- pelos seus direitos.
mento pendente da dicisão do poder exer.ut1vo acomJulgando-se afjnal a materia discutida; não foi
panhado de docum entos que talvez sirvão de com- approvado o parece r; e decidiu-se que por ora não
provar a sua inno·cencia, par e c e-m ~ que, se podes- tinha lugar o r equ erimento.
semos deixar de tratar deste negocio por ora, sena
O Sn. v1 c E-PllES IDE~TE assignou para a ordem
mais ºacertado, para que a resolução da asse mbléa do dia: 1°, o regimento da ass mbléa ; 2°, segundas
não vá preve nir a decisão do governo.
leit uras de propo tas pela ordem da sua antiguiOs documentos que o mes mo preso me Pª!'ticipa dade: 3°, pareceres de commissões .
t ei· levado ao conhecimento do govern o, sao seLevantou-se a sessão ás 2 horas da tarde .
gundo o que elle me diz de tal natureza, que !irão
José Ricardo da Costa Aguim· de Andrada, se.a mais leve suspei ta de cumplicidade a se u r es peito, sendo um delles uma carta escripta por um cretario.
dos membros do governo de Pem ambuco, na_ qu_al
uiz que os ou~ros membros do govern o' o tini~~º
Sessão em t 2 de Jm1J10 de t 823
prendido para que elle se ,não oppuzessc a r e? eli a~
que elles t rama vão, isto não e di to por num, e
PRESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA
·dito por um membro do governo.
Se os membros des ta a ugusta assembléa não es tão
Reunidos os Srs. deputado s pelas 10 hora da
de accordo a fazer effecli rns as di sp os i çõe~ do de- manhã fez-se a chamada .e acha rão-se pro entes 56,
creto que mandei á mesa em outra sessao,_ pelo faltand o por motivo de mole lia o Sr.. P rei ra da
qual certam ente o sup plicante não deve co ntmu ~r Cunha e Gama.
a soíl'rer tão inco mmoda prisão, ao menos deiO SR. PRES ID ENTE declarou ab erta a ses ão ; e
xemos ao supplicante es perar do governo o res ul- lida a acta da antecedente foi appro vadà.
t_ado de sna pretenção, que talvez seja conforme
Por não haver expedien te, pa so u-se él ordem do
eom o mencionado decreto.
dia; e entrou em d1sc u são o nrt. 27 do regimento
O SR. CARNEIRO DA CuNn.1 :-Tratemos do obj eclo que fic ara adiado na sessão antecedente.
em qu es tão relativam ente ao requerimentõ do prezo
O SR. AL~LEIDA E ALB UQUE l\QUE : - Sr. prc ie se se approva ou não o parecer da commissão; e
deixemo-nos de jul gar in cursos em rebelião os dente ; E u não sei que razõos tiv<'rào os se nhore ,
m embros do governo de Pernambuco. Eu tenho que fizerão o regimento, para e tab elecerem a doubastante conhecímento de todos, e posso afirmar trina des te arti go . Parece-m e fóra de toda a d uvida
que o Imperador não deve despir-se das sua i n i.que são probos, honrados e amigos da ordem.
,
Vejo todos os dias applic'ar-se indistincta mente gnias imperiaes, para 5)nlrar nes ta sala : ao menos
e ste termo de rebeldes e por ser da moda, tamb em emquanto á cor ôa cuido qu não pod ia e r objecto
ó sabemo que de de a mais
o de demo cratas, como se o systema co nstitucional de co ntro versia.
, não participasse da demo cracia. Pedro so e outros que remota anti guidade o u o da corcla foi co nhecido
.concorrerão para a mudança da junta passada já al- co mo um sig ual de respeito e de ven ração, que se
legarão esse pretexto ; nomeo u-se novo Governo, tributava aos deoses, aos heróes, ao r i , aos
e os membros são igualm ente taxados de demo- sacerdote. , e tc. Diversas e. pecies de co roas, dicratas. Emfim quem qtter hoje vingar-se não es- versas ceremonias, co m que se ella conferião,
.colhe senão este meio, qLte nas actuaes circumstan- tinhão sempro por fundam ento o merecimento
eias não sómente o julgo injusto como impolitico. daqu elles a quem erão dadas. Era pois, a corcla
uma insignia de honra e de respeito ; insígnia, de
O SR. ARAUJO LmA . . (Nã o o ouvirão os tachi - que desde J ulio Cezar, os imperadorcs roman os
graphos.)
usarão se mpre, e de que não co nsta que se despoO SR. ANoRADA MACHADO :-Eu penso de diffe- jassem nos aclos de maior solemnidade. Tambem
r ente modo; dizer-se qu e deve esperar que chegu e não con5ta que os príncipes da E m·opa deponhão
a defassa, é o mesmo que decretar-lhe uma prisão suas insignias nas ocasiões cm que a nação se consem limite de tempo; porque se não chegar dentro grega por via de se us r epresentantes. Não vejo
de um, dous Oll IV.ais annos, não se póde soltar pois porque o Imperad or haja de tirar a sua co rôa,
porque se não verifica a condição; julgo por isso para entrar nesta salla.
que deve esperar-se sómente pela primeira embarEmquanto ao sceptro, al guma cousa poderia
cação; e se nella não vier a devassa, eu serei o
( mesmo que represente em seu favor, para ser solto: haver a objectãr- se, con siderandp-se não tanto como
ornamento proprio dos reis, mas como um signal
[ n~o quero para. os outros o que não quereria para de exercicio de justiça. O sceptro era considerado
mim. (Apoiado) Quanto á homenagem, em que tem entre alguns povos da antiguidade como um symbol o
fallado alguns nobres deputados, digo que nós não da verdade, por meio do qual os reis juravão proconcedemos homenagens; decidir se está ou não nunciar as suas sentenças com equidade : - 1udinos termos em que ella se concede pertence a cabant de controversis (diz Aristoteles) et hoc (acieoutro poder: nós somos os defensores dos direitos do bant jwre jwrando : erat autem ili-is jus jitn"andmn
cidadão; se elle prôvar que está injustamente preso per sceplri elerntioneni: - mas pelo decurso dos
. que houve offensa de lei, nós o defenderemos, e o tempos, principalmente depois que os reis co nferião
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. aos seus magistrados o exercicio de julgar, o sceptro alguma ~ousa, como em corroboração do que então
começou a ser considerado como um ornamento ponderei. Concordo n!J principio de que as leis
real e um signal da dignidade de chefe supremo : devem ser cl~r?s, e é por este motivo que o artigo
que é o que hoje significa.
deve s\')r red1g1do de modo á não admittir duvida·
A' vista pois, disto está claro que o artigo do regi- ~inguem tambem d1:1vida de que o Imperador poss~
mento deve ser emendado, declarando-se ue o tirar a corôa dep01s de ter entrado, se assim lhe
Imperador não deve tirar as suas insignias impe- parecer ou se ella lhe fizer pezo, como é natural
riaesf quando entrar nesta sala.
porque com elfeito é bastante pezada: não tratamo~
O SR. RocHA FRANCO : - Sr. presidente : Se aqui disto, mas ~iro da ~B:neira e fórma porque deve
attendemos aos usos e costumes da nação donde entrar quando v10r ass1strr á abertura das sessões
derivamos, a corôa é reconhecida insignia e orna- da assembléa e á conclusão dos seus trabalhos, actos
mento da realeza; porque sabemos pela historia estes que pela sua importancia são e devem ser os
que quando se convocou cm Lamego a primeira mais explendidos e.solemnes, o que já esta assemasscmbléa da nação, perguntou Lourenço Viegas biéa reconheceu, quando na sessão passada decidiu
aos qne a compunhão, se em r:o nseq uencia da accla- e approvou, que neste augusto recinto tambem enmação feita em Ourique, querião para seu rei o trassem os grandes, que acompanhassem o Impeconde Dom A!fonso Henriques, e respondendo-lhe rador; sendo esta até roais· uma razão porque se
todos unanimente que sim, lhes tornou o mesmo deve declarar que entre com a corôa e com todas
Lourenço Viegas que, visto isso, lhe concedessem as mais insignias proprias da realeza.
as insignias reaes, ao que ann uindo toda a assemO Sn. · RrnEmo DE ANDRADA: - E)Il todos os
bléa, se levantou então o arcebispo de Braga e pôz a tempos se _te_m reconheci~º. que as primeiras autoricorôa na cabeca d'el-rei. Fica pois entendido que dades prec1sao para adqumr os respeitos dos povos
a corôa é insignia da realeza e não coherLurn; e certa sumptuosidade qu_an~o apparecem em publico .
voto por isso que o Imperador entre na assembléa a _ex~r?er as suas pnnc1paes funcções. Por este
com a corôa imperial.
pn~c1p10 todos_ os actos solemnes de qualquer
O n. RoolllG ES DE CAllVALHO : - Sr. presi- na~ao se ~rdenao sempre com pompa, de modo que
dente, todos concordão que o Imperador vem nestas façao effeito. e sensação em toda a nação, acommooccasiões ás funcções mais augu tas da nação, como d~ndo-se sómente ás luzes do tempo em que se
chefe della; e não sei como se duvida que deva vir vive. Ora entre os actos p ublicos do governo repre- J
com todas as insignias proprias da i\ lagestade ! O senLativo nenhum ha mais solem ne do que aquelle
magistrado quando· lhe cumpre apparece com a sua em que o monarcha como chefe da nacão abre a
beca, o militar com o seu uniforme, e nssim os mais; as embléa, e aquelle em que termina Ôs s~us trae só o Imperador, na funcção mais solemne da b?-lho~; portanto assento que neste artigo que se está
nacão, ha de depôr as insígnias que o distinguem d1scutm~o deve ordenar-se mui claramente que o chede ·todos .os outros cidadãos? ão sou desse parecer, fe da naçao venha a este congresso com todas as insio
e por isso voto que venha com todas a que lhe gnills propri_as da r_ealeza. Eu não quizera
Imperador vmdo abrir esta augusta assembléa, dei"competem, emendando-se para isso este artigo.
que lhe
0
O Sn. AtE:'iCAR: - Sr. presidente, o artigo pa- xasse de apparecer com a pompa e insianias
r ce-me que póde pas ar tal qual está, é porém competem por sua alta dignidade.
Não sejamos mesquinhos; declare-se isto no
ncces ario que fique desde já entendido que a corôa
não é cobertura e sim uma das insígnia da reãleia. artigo, s ub stituindo - ~e esta declaração á 1ª parte
Entendido i to, é claro que o monarcha deve entrar deUe, que se refere a entrada de S. M. na assemcom a corôa na caboca, assim como entra ornado bléa.
Julgou-se a materia discutida; e o Sr. presidente
da · mais insígnias. Q(iando ello vem aqui não ó
como o r. D. Pedro, e sim como Imperador e chefe propõz
da nação, e portanto, d ve entrar com toda as insí1. 0 Se seri~ supprimida a l • parte do artigo; vengnias qu o distinguam como la!; e a sim como ce u-se qu e nao.
entra com o sceptro e o manlo, Lambem eleve en2 . 0 Se o Imperador en traria na sala com toda a
trar com a corôa. Em Portugal, o monarcha e ntra pompa e revestido das insígnias da realeza· deci'
sem corôa no recinto da as embléa; mas eu creio diu-se que sim.
que não é porque a corôa seja repulada cobertura,
3. 0 Se se approvava a 2• parle do artigo; foi
que é o que prohibe o regimento, mas sim pela approvada.
eliquela u ada pelos reis de Po1'lugal de não porem
Art. 28. Em todas as occasiões em que o prína corôa na cabeça depois que se perdeu cm Africa cipe ~erdeiro assistir: á assembléa como regente do
o rei D. ebastião; nós porém que não temos aqui Impeno, será recebido por uma deputacão de oito
esla circumstancia, parece-me que não devemos deputados, e terá assento em uma cadeira êom doce!
usar a mesma ceremonia . Voto, pois, que passe o posta diante dos degráos do throno l no seu recebi~
artigo, com a intelligencia que indiquei, para que mento guard~-se-hão tod11s as mais formalidades
possa o monarcha en trar com a corôa neste recinto, ordenadas para o Imperador.
assim como en tra com as outras insígnias da realeza.
Fallarão alguns Srs. deputados sobre a materia
Além dislo peço que não percamos tempo com do a~tigo, e_ o~servou-se que á palavra assistir se
isto: a nacão nada interessa em que o monarcha devena substitu!f a palavra vier; que estando venentre com á corôa ou sem clla no reci nto da assrm- cido que fossem 24 em lugar de 12 os membros das
bléa, tudo i to ó um mero ceremonial; e o lempo dep_utações dirigidas ao Imperador, tambem se deprecioso que com ellc se perde é quo se deve Ta- veria dobrar o numero dos que formassem a que
mentar.
r~cebesse o pr~ncipe comó regente do Imperio.
O Sn. CosTA Acu1An: -Sr. presidente, Eu já na lratou-se de_po1s do lugar em que fiC1\fÍa a cadeira,
sessão passada disse o que me pareceu conve11iente e o Sr. Maia mandou á mesa a emenda se,,.uint.e:
.á este respeito; agora porém accrescentarei mais
« Terá assento n'nma cadeira com doe~! posta

que
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diante dos degráos do throno com, superioridade á
do presidente. Paço da .assemb~ea, 12. de J?nho
de 1823. :Tosé Antonio da Silva Maia». Foi apoiada.
' .Seguiu-se breve ~~cussão sobre esta emenda, .e
,ponderou-se que devi~ marcar-se qu~l era es~a
.superioridade da cadeira do regente a do presidente.
Afinal julgaudo-se a materia discutida, propôz o
Sr. presidente
. .
1. • A substituição do verbo vier ao assistir ; e
foi approvada.
_
2. 0 Se .o numero dos membros da deputaçao
para réceber o regente seria 16 ; e venceu-se que
sim. 0
· ád
3. Se a cadeira do regente ficaria superior.
o
presidente, segundo, tinha proposto o Sr. Maia: e
decidiu-se que sim.
4. 0 Se esta superioridade seria só de um ~egráo:
resolveu-se que sim; e que o resto do artigo pas·Sasse como estava redigido.
Art. 29. ~mquanlo o Imper~dor ou o príncipe
regente estiver na sa}a das sessoes, to~os os espectadores estarão de pe, qualquer que sei a a ~ua classe
ou emprego que occupar, exceptuando somente as
pessoas imperiaes
,
Foi approvado sem alteração alguma.
Art. 30. Quando a r egencia vier assistir ás sessões, será recebida á porta do salão por uma depu tação de seis deputados; e quand? entrar levantarse-hão os deputados e secrelanos da assembléa,
'ficando o presidente assentado até que ella chegue
ao meio da sala.
O SR. BARÃO DE SANTO AMARO propôz a suppressão
da palavra assistir para ficar des te modo-(,!uando
.a regencia vier ás sessões.
O SR. FRANCA : - Eu tenho alguma duvida em
approvar a mat"eria deste artigo. Tem-se assenta~o
que todas as distincções ordenadas para a recepçao
do Imperador na assembléa, l~e são devi~as como
chefe da nacão, ora a regen cia vem aqui ~az er as
vezes do chefe da nação, logo deve ser rece~ida com
as mesmas distinccões e não com menos d1gmdade
como se determina no artigo.
O SR. ANDRADA MACHADO : - Eu não penso do
mesmo modo. Ha grande differença entre a regencia que é uma entidade interina, e o Imperador
que é o chefe hereditario da nação ; e por isso de_ve
haver differenca no recebimento que marque a distinccão que faÍemos do monarcha á entidade· moral
que 'o representa tempor~riamen~e .. E' indispensavel recebê-la com respeito e digmdade, mas de
modo que se não confunda quem ~em ~utoridade
propria, com quem a repre.se~ta mtermamente.
E' a isto que attendeu a commissao.
Agora o queCme parece é que deve augmentar-se
o numero dos membros da deputação destinada
a receber a regencia, do mesmo modo que temos
feito para as outras deputações de que já temos
fallado.
Propôz o· Sr. presidente o artigo á votação, por
não haver quem mais fallasse sobre elle, e foi approvado com a supressão ,da palavra assistir, e com
a alteração. de serem 12 em lugar de 6 os membros
da deputação.
Art. 31. Diante do throno, mas fóra delle, collocar-se-hão as cadeiras de espaldar para o presidente e regentes na mesma linha, de maneira que o
0

presidente da assembléa fique á dir~ita d~ presidente
da regencia. Foi approvado sem discussao.
Art. 32. Quando os secretarios de estado vierem
á assembléa fallar em nome do Imperador, serão
recebidos á porta do salão, na fórma do art.
O presidente e toda assembléa se levantarao ao
approximarem-se á mesa, e lhes dará assento entre
elle e o secretario; do lado direito, mas na linha
do mesmo s.icretario.
O Sn. CosTA E AGUIAR. - Sr. presidente, como
nós temos marcado o numero dos membros que
devem compôr a deputação para o recebimento do
Imperador, do príncipe herdeiro, na qu~lidad e de
regente do imperio, e para o da regenc1a, parece
que tambem devemos neste art. 32 determinar qual
deve ser a deputacão para a r ecepção dos secretarios de es tado, quando vierem em nome do Imperador, e não por serem chamados pela .assemblea;
e tanto mais devemos declarar este artigo, quanto
pela sua letra parece que ~evem ~er recebido~ do
mesmo modo que a regenc1a, por isso que aqui se
diz: cc Serão recebidos á porta do salão na fórma
do art. 30 », o que não julgo proprio, não ~ó pelas
diversas graduações, que temos estabelecido em
taes recebimentos, mas principalmente por haver
em verdade difTerenca entre a regencia e os secrela1'ios de estado; e por isso voto q.ue sejão ant es ~·e
cebidos por uma deputação de mto membros, riscando-se ou supprimindo-se as palavras - na fórma
do art. 30-; devendo-se do mesmo modo declarar,
que devem ter assento entre o presidente e o 1°. secretario, visto haver agora mais de um secretano á
direita do Sr. presidente, o que assim não era quando
foi redigido este r egimento.
Faltarão mais alguns Srs. deputados sobre a materia do artigo, concordando quasi todos na suppressão indicada pelo Sr. Costa Aguiar a respeito da maneira de serem recebidos os secretarios de estado ;
e havendo só alguma diversidade de opiniões sobre
o lugar destinado para assento dos mesmos secretarios de estado.
Julgada a materia discutida, dividio o S~. P!·esidente o artigo em duas partes, e pondo a prrme1ra á
vo!açãu, foi approvada com a suppressão das palavas - na fórma do art. 30.
Propôz depois a segunda, e foi lambem approvada
com a mudança das p~avras- entre elle ~ o secretario - para 'as seguintes: - entre o presidente e o
1° secretario.
Art. 33. Quando, porém, vierem em seu nome,
ou forem chamados pela assembléa, serão recebidos,
ficando todos assentados, e terão assento em urna cadeira rasa, á esquerda do secretario que fica do lado
esquerdo da mesa.
O SR. MuNIZ TAVARES. - Sr. presidente, este artigo não deve jámais passar tal qual se acha. Devemo-nos lembrar sem pré, qu e da harmonia entre o
poder legislativo e executivo, pende o acertado andamento da machina social, e por consequencia toda
a prosperidade do estado . Esta harmonia de nenhum
modo se poderá conservar, se este artigo fôr ap.P.rovado sem emenda; porque vejo que nelle mamfesta-se não pequeno despreso aos agentes do poder
executivo; despreso que, em verdade, não merecem,
antes pelo contrario são dignos de toda a consideracão, conservando-se em seus justos limites.
No artigo o assento que se lhes destina, é em cadeira rasa, uso adoptado para os réos.
Eu lembro-me que as côrtes de Portugal, em ex-

89,
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tremo ciosas do poder executivo, e que parecião
estar com elle em completa hostilidade, sempre receberão com toda a decencia a qualquer dos ministros de estado, que se apresentavão, concedendolhes cadeira de encosto; ora nós que temos marchado de uma maneira muito mais franca e respeitadora, havemos approvar este artigo tal qual está?
De certo que não.
Voto portanto que se risque a palavra- rasa - e
se substitua-de encosto-; e assim redigido~ julgo
que póde passar o artigo.
O SR. VELLOSO DE OLIVEIRA. - {Nflo o ouvirão os
tachigraphos.)
O Sn. FnANÇA. - De qualquer maneira que se
considero a pessoa do ministro de estado em presença da assombléa da nação, eu não posso descobrir entre elle e a mesma assembléa outra relação
que não seja a de inferior para superior, em degráos
mui remotos e distanciados da escala da consideração política.
E' por isso que eu conclúo que outro assento se
lhe não pódo permittir no congresso nacional, se
não o de cadeira rasa.
A pratica do que falia o illustre deputado o Sr .
Vello o, é em materia de· etiqueta bom argumento,
para se esta opinião adoplar; pois sempre eu estranhei e levei a mal a outra pratica contraria que vi
observar algumas vezes de se admittir o procurador da fazenda, por exemplo,ª cortar ª linha continuada dos as entos dos membros de qualquer tribunal, por attenção sómente a um predicamento
estranho da natureza do seu officio, quando aos
mesmos tribunaas concorria a requerer e officiar em
negocios da sua attribuicão; havendo eu ser dera-zão, que os corpos collecdvos em aclo de corporação
devem constituir-se sempre em unidade moral a
todos os respeitos, em que se trata de relações de
officios que a mesma corporação exercita, com
aquelles que exercita qualquer outro individuo; de
sorte que se o corpo collectivo é superior em predicamento ao individuo, ou indivíduos que com elle
têm a tratar, devem em razão de ordem lodos os
seus membros conservar a superioridade de lugar
ou as ento ao individuo, ou individuos, que por si
sómente lhe são inferiores, ainda que, por accidentes, superiores sejão a qualquer dos membro do
mesmo corpo collectivo considerados em· abstração
do collegio de que são membros.
Fizerão-se algumas observações sobre varias ~x pressões do artigo.
O Sn. AMcEIDA ALBUQUERQUE lembrou que em lugar das palavras-em seu nome-se dissesse:-quando vierem por officio seu.
O SR. RrcHA FRANCO propôz que ás palavras ou forem chamados pela assembléa-se substituissem as seguintes: - ou á chamada da assembléa.
o Sn. RrnEmo DE A 'DHADA propôz que o assento
fosse á esquerda do ultimo secretario, na mesma linha.
Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presideble
propôz:
•
1. 0 Se o artigo passava tal qual estava redigido:
e decidio-se que não.
2. 0 Se passava a emenda do Sr. Almeida e Albuquerqne; e foi rejeitada: conservando-se as palavras
do artigo - em sou nome.
3. 0 Se passava a do Sr. Rocha Franco, e foi igualmente rnjeitada.

-
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4. - Se os secretarios de estado serião recebidos
na fórma do art. 30, e venceu-se que sim.
5. 0 Se terião assento.raso; e resolveu-se que não.
6. 0 .se o assento sena á esquerda do ultimo secretar10 e na mesma linha; e decidio-se que sim
supprimidas as ultimas palavras - que fica do lad~
esquerdo da mesa.
Art. 34. Na retirada do Imperador, do príncipe
regente, da regencia e dos secretarios de estado
praticar-se-ha o mesmo formlllario que se observ~
no ·seu recebimento. Foi approvado.
Art. 35. Os Lachigraphos da assembléa terão lug~res distinct'os, e os dos gazeteiros igualmente terao seus lugares.
Foi approvado, mudando-se a palavra-distinctos
- para - designados.
Art. 36. Todos os cidadãos e estrangeiros têm direito de assistir ás sessões, comtanlo que vão desarmados, e . guardem o maior silencio sem dar o
mais pequeno signal-de applauso ou- reprovacão do
.
•
que se passar na assembléa.
Foi approvado ; mudando-se a palavra-vão-para
-venbão .
Art. 37. As sessões deveráõ principigr pelas 9
horas da manhã, e não poderáõ durar maispe cinco
reguladas pelo relogio do salão ; e serão successiva;
em todos os dias que não forem domingos, nem dias
santos não dispensados.
i' O SR. CanNEIRO DE CAMPOS. - Eu sou de opinião
que ~verno principie a sessãq_ PfiliiiAez ~ras,
e que S!l aca~_JJelas duas da tarde, e que no verão
C~EJece pelas nove, e acabe pela uma hora; para
crnco horas de trabalho, e desta qualidade, não ha
forcas; ª experiencia já o tem mostrado.
Tambem não sou de voto que haja· sessão nos dias
santos dispensados . Esta dispensa concedeu-se em favor dos que trabalhão na agricultura, artes, officios, etc., porque
se reconheceu que tantos dias perdidos para aquelles traba1hos lhes causavão graves prejuízos; mas
nós não estamos no mesmo caso, nem tal dispensa
se entende comnosco ; e lanto assim que até agora
em nenhuma repartição se praticou. Se ás vezes se
trabalha em taes dias, comq succede nas se'cretarias de estado, é porque as circumstancias dos negocios não permittem demora no ElXpediente, e
nesses casos não ha dia santo nem domingo ..
Parece-me, pois, muito acertado fazer estas alterações no artigo . .
O Sn. ARAurn L1m. -A respeito dos dias das
sessões eu diria unicamente- serão successivas em
todos os dias que não forem domingos, nem dia s
santos-. isto eu concordo com o illustre preopinante que acabou de fallar sobre esta materia ·
Quanto porém ás horas a que deve começar a
sessão, deixaria isso para ser regulado pela assembiéa, porque se marcamos a hora no artigo, veremos alterada a lei todos os dias; prtrtanto é melhor
não marcar nenhuma, e deixar isto ao arbitrici da
assembléa, para o regular na ordem do dia.
O Sn. FHANÇA. - Eu Lambem SOJl da opinião do
Sr. Carneiro, que nunca se passe das duas horas;
d.esta hora por diante quasi que nada se faz: o espirito fatiga-se, ~ não póde dar-se ás materias a at'~o necessaria.
.
- Quanto aos dias santos dispensados, lambem
penso do mesmo modo; não deve haver sessão. Nesses dias adianlão-se os trabalhos das commissões,
0
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para cuja satisfação muitas vezes se precisa consultar os collegas e conferir com elles; portanto nada
se perde antes ganha a nação, porque se faz o trabalho cdm mais circumspecção e acerto.
.
Por estes motivos apoio a opiniã9 do Sr. Carneiro
de Campos
.
Depois de algumas breves reflexões, julgou-se a
ma teria sufficientemente discutida; e propôz o Sr.
presidente :
1. 0 Se no regimento se marcaria a hora_de prin~
cipiar e àcabar a sessão; venceu-se que nao, e que
ficasse isto ao arbítrio da assembléa.
2. 0 Se deveria marcar-se o espaço de tempo da
.
duração de cada sessão; decidia-se que sim.
3. 0 Se deveria sor cinco horas, como se determinava no artigo; resolveu-se que não, e que basta vão
quatro.
.
.
·4. o Se as palavras - não dispensados :--- s~nao
supprimidas, co~o propuzera o Sr . AraUJO Lima;
e venceu-se que sun.
Chegada a hora d~stinada á leitura dos P.are~er es
de commissões, ped10 a palavra o Sr. ArauJO Lima,
e como relator da commissão de constituição leu o
seguinte
« PARECER

<< Art. 3. 0 Os decretos da presente assembléa serão
promulgados sem preçeder sancção.
« Art. 4. 0 A promulgação será concebida nos termos seguintes:
« D. F. a todos os nossos fieis subditos saude.
<e A assembléa geral constituinte e legislativa do
Brazil tem decretado, e nós queremos e ordenamos
o segui'nte (a letra do decreto.) Mandamos portanto
a todas as autoridades civis, militares e ecclesiasticas que cumprào e fação cumprir o referido decreto em todas as suas partes, e ao chanceller-mór
do imperio que o faça · publicar na chancellaria,
passar por ella e registar nos livros da mesma chancellaria a que tocar, remettendo os exemplares delle
a todos os lugares a que se costumão remctter, mandando o original para o archivo publico.
cc Paço da assembléa , 12 de Junho de 1823.-Como
relator, Araujo Lima. »
Foi approvado o parecer da commissão; e sendo
requerida e apoiada a urgencia do proj ecto, fez-se
segunda leitura delle, e mandou-se que se imprir
misse para entrar em discussão .
O SR . AnAUJO VIANNA, por parte da commissão da
redacção do Diario, leu os seguintes pareceres :
e< Pl\IMEIRO
~

« A commissão de constituicão, tendo em vista a
indicacão do Sr. deputado Fi·ancisco de Paula sobre a maneira porque devem ser remettidos a S. M. I.
os decretos da assembléa , é de parecer que não póde
ser feito por artigos addicionaes ao regimento, vista
a sua natureza, mas sim por um projecto que apresenta.
«Paço da assembléa, 12 deJ unho de 1823.-Pedrn
de Araujo Lima. - Antonio Carlos Ribeiro de An.drada A/achado e Silva. - 11ianoel Ferreira da
Cannara de Bittencowrt e Scí. - Francisco 11Iuniz
Tavares. - José Ricardo da Costa Aguiar de An1
drada. »

cc A comm issão da redacção do Diario propõe para
escriplurario da mesma, José Antonio Ferreira Guimarães .
« Paço da assem biéa, 12 de Junho de 1823. -Candido José de Amujo Vianna. - João Antonio Rodrigues de Carvalho. - Antonio Gonçalves Gomide . >>
Foi approvado.
e< SEGUNDO

« INDICAÇÃO A QUE SE

REFERE

O PARECER

« Proponho:
« 1, 0 Que se determine qual a maneira porque se-

rão remettidos a S. M. I. os decretos da assembléa,
depois de approvados; o qual a fórmula porque serão publicados e mandados executar como leis; e para
,
isto.
· « 2. 0 Que se encarregue á commissão de constituição o desempenho destes fins, como melhor lhe
parecer, ou por meio de um projecto de lei, ou de
artigos addicionaes ao regimento interno.
« Paco da assembléa, 30 de Maio de 1823 .-O deputado; Francisco de Paula. »

« PROJECTO REDIGIDO PELA COMMISSÃO
« A assembléa geral constituinte e legislativa do
Brazil decreta: •·
« Art. 1. 0 De todo o projecto de lei, uma vez reduzido a decreto, e lido na assembléa, far-se-hão dous
autographos assignados pelo presidente e os dous
primeiros secretarias, os quaes serão apresentados
ao Imperador por uma commissão de sete membros,
nomeada pelo presidente.
~e Art. 2. 0 _Um dos autographos será remettido, depois de ass1gnado pelo Imperador, ao archivo da
assembléa, e o outro será promulgado na fórma do
art. 4. 0

cc O tachygrapho Pedro Affonso de Carvalho queixa-se de ter sido preterido na proposta da commissão
da redacção do diario, porque para o lugar, que
elle devia occupar, foi chamado Possidonio Antonio
Alves. Allega o seo exame, e os trabalhos das
sessões . Conclúe pedindo, que a assembléa o declare
tachygrapho maior, precedendo um exame, se Iôr
necessario, ao qual concorra elle com o soo antagonista.
e< E' verdade, que o supplicante se distinguia no
exame, a qne a commissão procedeo; foi o primeiro
que entregou decifradas ali mesmo as suas notas, e
o segundo que mais se approximou ao original; em
quanto Possidonio pouco fez: é igualmente verdade,
que o supplicante apresenta com promptidão a decifração das nota s tomadas nas sessões, que lhe cabem;
mas não forão estes os unicos elemento , so bre que
a commissão organisou a sua proposta; ella attendeo
tambem ao voto do mestre de tachygraphia ao
te~temunh? d.e alguns dos condiscipulos do ;uppl!cante, ea mnida,"e enfadonha analyse dos trabalhos
tachygraphicos de Possidonio, do supplicante, e dos
demais ; por isso lisongeando-se de ter bem desempenhado o seo dever,seria de parecer, que fosse
desatendida a pretenção do supplicantc.
« Longe porém de se doer da arguicão, que implicitamente se lhe faz, a com missão iouva a nobre
em"ul!l-ção, qu~ ~stimúla, e impelle o · supplicante a
adqumr a pericia na sua arte, levando vantagem aos
seos .co~panheiros; e _descubrind?nelle intelligencia
apphcaçao, _e progressivo aproveitamento; presagiando, quevirá por ve_ntura em breve a ser um optimo
tachygrapho; e desejando outrosim affastar àe si a
mais leve suspeita de injustiça; é de parecer, que
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se defira ao requerimento, mandando-se, que o
:.mpplicante e Possidonio Antonio Alves concorrão
a exame na presença da co~missão, a qual designará para lsso dia, e apresentará o resultado
a esta augusta asssembléa, que resolverá o que fôr
justo: - Paço da assembléa 12 de Junho de 1823. Candido José de Araujo Vianna-João Antonio Rodrigues de Carvalho-Antonio Gonçalves Gomide. »
Ficou adiado para se decidir na 1. •sessão.
O SR.
OGUEIRA DA GAMA como relactor ·da
cornmissão de guerra e marinha leo o seguinte.
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA

E

SILVA

Illm. e Exm. Sr. -A assembléa geral constituinte e legislativa do Imperio do Brazil manda
participar ao governo que para deliberar com acerto
sobre as providencias que exige o im portante estabelecimento da fabri ca de ferro de Ipanema, precisa
que lhe seja remettida a copia do officio inteiro de
Rufino José Felizardo e Costa, de 25 de Março deste
anno , e o officio do governo de São Paulo , do anno
de 1821 , que trata da isempção de direitos dos
productos da mesma fabrica. O que V. Ex. levará ao
« PARECER
conhecimento de S. M. I. -Deos guarde a V. Ex .
« A commissão de marinha e guerra propõe para Paço da assembléa em 12 de Junho de 1823: -José
membro da commissão de fóra, pela qual necessita Joaquim Carneiro de Campos.
ser auxiliada, e com quem se deve corresponder nos
PARA UARTU! FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA
i,mporLantes objectos da marinha e da guerra os
seguintes ofilciaes, o primeiro almiránte Lord CoIllm . e Exm . Sr. : - A assembléa $eral conschrane, o almirante Rodrigo Pinto Guedes, o tituinte e legislativa do Imperio do Braz1I, tendo de
marechal de campo Joaquim de Oliveira Alvares, tdeliberar sobre as pro"idencias que exige o util
o brigadeiro quartel-mestre general Manoel da estabelecimento da fabrica de Ipanema, e querendo
Costa Pinto, o brigadeiro ajudante-general Francisco servir-se das noções que podem ministrar-lhe os
Maria Gordilho Velloso de Barbuda, o capitão de papeis que o thesouro publico tiver sobre este
mar e guerra Diogo Jorge de Brito, o coronel de objecto, manda participar ao governo que será
engenheiros Francisco Cordeiro da ilva Torres, o muito conveniente a remessa dos referidos papeis á
coronel de engenheiros Francisco José de Souza mesma assembléa. O que V. Ex. levará ao conheSoares Andrea.-Paço da assembléa 12 Junho do cimento de S . M. I. - Deos guarde a V. Ex. Paco
1823. -Manoel Jaci11tho Nogueira da Gama- da assembléa em 12 de Junho de 1823; - José
.llfanoei .lllartins do Couto Reis-José Aro1iche de Joaquim Carneiro de Campos .
Toledo Rendam. » - Foi approvado.
O R. PR.ESIDEN"TE remetteo para ·a commissão de
Sessão em t4 de Junho de t 823
legislação a representação de Bonifacio Jo é ergio ,
que na sossão antecedente ficára sobre a mesa para
VICE -PRESIDENCIA DO SENHOR CAMARA
se lhe dar o competentP. destino.
Passou-se ás segundas leituras das indicações; e
Heunidos os Srs . deputados pelas 10 horas da
o Sr. secretario Carneiro de Campos, regulando-se manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
pela antiguidade dellas, leo duas do Sr. Andrada 49, faltando por enfermos os Srs. Andrada e Silva,
Machado: 1. •para apresentar o governo um mappa Ribeiro de Andrada, Silveira Mendonça, Pereira da
estatístico de cada uma das províncias do imperio Cunha, Caldas, Gama, Andrade Lima e Furtado
2. • para a creação de uma com missão especial para de Mendonça; e sem causa participada o Sr. Andrada
indicar meios de nos livrar dos lacos dos nossos Machado.
inimigos.e das ciladas dos seos emissarios.
O SR. v1cE-PR.ESIDEKTE, que occupou a cadeira na
A l.• foi approvada para se officiar ao governo. falta do r. pre idente, declarou aberta a sessão, e
A 2.• jul~ou- se objecto de deliberação, e man- lida a acta da antecedente foi approvada.
dou-se impnmir. (Vejão-se estas duas indicações na
O Sa. FERNANDES P1 'REIRO: -As disposições e
efficacia desta assem biéa, sobre o importantissimo
sessão de 5 de Maio.)
(Em consequencia da 1. •desta proposta ofTereceu ramo da instrucção publica, não deb:ão â duvidar,
o r. Lopes Gama um mappa topographico da de que essa ôa e solida de um governo constitucional
província das Alagôas, e foi recebido com agrado.) ha de ser lançada em o nos o codigo sagrado de uma
maneira digna das luzes do tempo, e da sabedoria
O MES~co R. ECR.ETARIO leo outra indicação do do seos colaboradores .
Sr. Paulo e Mello para se suspender a apresentação
Todavia esta comic~ão, e ao longe as melhores
de todo os benefic1os ecclesiasticos. (vid. sessão de esperanças, nem por lSso me devem acanhar de
9 do Maio.)
submeter já â consideração desta assembléa uma
O SR. PRESIDENTE perguntou se esta materia era indicação de alta monta; e que parece urgir.
Uma porção e colhida da grande familia brazileira •
objecto de deliberação; e decidindo-se que não, ficou
a mocidade á quem um nobre estimulo levou á
regeitada.
ni versidade de Coimbra, @me ali debaixo dos mais
O R. PRESIDENTE deo para a ordem do dia: l.•, duros tratamento e opressão,-não !e decidindo apezar
regimento da assembléa: 2. 0 , o parecer adiado da de tudo a interromper, e á abandonar sua carreira,
commissão da redacção do diario: 3. 0 , segundas já-incertos do como será similhante conducta avalileituras de propostas .
ada por seos pais, já desanimados por não haver
Levantou-so a sessão depois das ·2 horas da amda no brazil instituto , onde prosigão e rematem
seos encetados estudos. i'iessa amarga conjunctura,
tarde.
voltados sempre para a patria por quem suspiráo,
José Ricardo da Costa Aguúw de Andrada, lembrarão-se de constituir-me com a carta, que
secretario.
aqui appresento ; correspondendo ·pois, quanto
em mim cabe, á tão lisongeira conijança, e
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usando ao Jl'.!esmo passo das faculdades, que me deputados-ás seguintes-metade e mais um do
permitte o cap. 6. 0 do nosso regimento interno: completo dos deputatlos. ·offereço a seguinte
Art. 39. Achando-se verificado o numero de
cincoenta
e um deputados o presidente abrirá
« INDICAÇÃO
a sessão com as formaes palavras-abre-se a
« Proponho que no Imperio do Brazil se crie quanto sessão. - Foi approvado.
Art. 40. Todos fallaráõ de pé á excepção do
antes uma universidade pelo menos, para assento
da qual parece dever ser preferida a cidade de presidente, ou d' aquelle deputado que, por enfermo
S. Paulo pelas vantagens naturaes, e rasões de conve- obtiver da assembléa a permissão defallar assen lado;
e igualmente o secretario de estado quando foliar
' niencia geral.
.
« Que na faculdade de direito civil, que será sem em nome do Imperador, como representante
duvida uma das que comporá a nova universidade, d' aquelle a quem por sua alta dignidade compete
em vez de· mult iplicadas cadeiras de direito romano, fallar assenta do.
O SR. ARoucrrn RENDON : - P1uece-mo que era
se substituão duas, uma de direito publico constitucional, outra de economia politica.-Paço da assem- melhor deixarislll ao arbitrio do Sr. presidente, sem
bléa 12 de Junho de 1823. O deputado. José Feli- ser ffecessario consultar a assembléa para decidir se
o deputado enfermo ha de foliar assentado ou cm -pó.
ciano Fernandes Pinheiro . »
Finda a leitura requereo o mesmo Sr. . deputado Entendo que basta que esta permissão seja concedida
a urgencia, e sendo esta apoiada, fez-se a 2,• leitura pelo Sr. presidente.
da pi;oposta; e resolvep a assemblé que fosse remetO Sn. CARNEIRO DE CAMPOS E o SR. ANDRADA l\IAtida á commissão de instrucção publica para a redusir CHADO conformarão-se como_parecer do Sr Arouche.
a projecto de leí.
O SR. MAIA : - Eu cuido que é desnecessaria a
Compareceo então na sala o Sr. ~ndrada Machado, explicação com que termina este artigo; basta
dizer-se que o secretario de eslado fallará assentado
e t-omou o seo assento.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leo uma quando fallar em nome do Imperador, pois está
felicitação do governo provisori? da provincia entendida a razão porque falia assentado .
de pernambuco ao congresso ; e foi recebida com . Foi approvado. com a alteraç~o de pedir o deputado
enfermo ao pros1dente, e não a assembléa a peragrado.
·
missão de foliar assentado ; e supprimindo..:'se no fim
O SR . SousA MELLO pedio a palavra para lêr a do
artigo as palavras seguintes - como representante
seguinte.
·
d' aquelle a quem por sua alta dignidade compete
fallar assenlado .C< INmCAÇIO
Art. 41 N.ei:h.um deputado poderá foliar sem pedir
e< Proponho 1. 0 que dos mappas da estatistica da a palavra, dmgmdo sempre o seo discurso ao preprovíncia das Alagôas, hoje apresentados pelos sidente, ou á assembléa em geral.
seos deputados, se remettão quanto antes pela
Depois de breves reflexões foi approvado .
estação competente as tabe!las dos impostos e dos
Art.
42 Quando muitos se levanlão a um mesmo
empregos da alfandega á commissão de fasenda,
para que esta interponha o seo parecer sobre as tempo para fallar, o presidente dará a precedencia
observações e notas escriptas nas mesmas tabellas a quem lhe parecer, ficando porém a sua decisão
ajuntando-lhe do thesouro publico, por meio de sugeita á da assembléa, no caso de se requerer que
requisição, o balanço mais proximo da sua receita a assembléa o decida.
O SR_. CosTA Ac~I~R: - Sr. presidente. Eu acho
e despesa.
« 2. 0 Que o mappa das baterias e fortificacões e~te artigo_ ber.n redigido, porque por e!lc se com bina
marítimas se remetta á com missão de guerra e mari- n_ao só a d1gmdad~ do Sr. presidente no line excrnha para que á vista delle observe o que julgar ClCIO das suas a~t~·1buições, mas até a jusLiça, sugeiconveniente recommendar-se ao governo provincial tando a sua dec1 ao á da assembléa, noca o de a sim
sobre a defeza de suas costas .
requ~re~ o deputado, que se julgar offendido no
« 3. 0 Que o mappa topografico comprebensivo da seo dll'eito q uan Lo á pnoridade de fallar ; e accresmeõmà provincia, e de parte da de Pernambuco nas cento que ~e outra fórma, seria abrirmos a porta
visinhanças do sertão esteja na commissão de P.~ra questoes de semelhante natureza, que só scrviconstituição para se elucidarem quaesquer novas nao de roubar-nos o tempo em prejuizo da di cu ão
divisões, devendo ser ·ali .patente a todos os da mat~ria, sobre que então d13ve versar a que tão.
Srs. deputados que o queirão examinar . - Paço da Além disto como ninguem deve fallar sem haver
assembléa 14 de Junho de 1823. O deputado Jo sé de pedido a palavra, deve tambem ficar ao cuidado da
Sousa Mello. i>
mesa apontar os nomes dos Srs. deputado que se
Mandou-se que a indicação fosse remeltida á levantar~m para este fim, e á consideração do
commissão de estatística; e declarou-se que se recebia Sr. pres1dent~ o concede-la .Primeiro á quem lhe
parecer ou qmser, quando mmtos se levantarem ao
com agrado a offer~a do mappa :
Passou-·se á ordem do dia, e leo-se o art. 38 do n:esmo tempo, i;io que nenhuma injustiça encontro
~iao s~ porque . e ~ste o meio de cortar questões
regimento, que é do theor seguinte :
mute1s, como Já disse.; mas principalmente porque
Art. 38. Não se póde celebrar sessão alguma sem o Sr. deputado tem amda o recurso da dicisão da
estarem reunidos cincoenta e um deputados. Dada a assen:ibl,éa, quando se julgue lesado, ou não queira
hora de princiµiar a sessão, o presidente, os secre- annmr a do Sr. presidente .
tarios; e os deputados tomarão os seos assentos· e o
O SR. ALENCAR ;..:...Parece-me que não póde veri'
primeiro dos secretarios fará a chamada.
ficar-se a hypothese deste artigo , porque já no anteDepois de mui breve discussão foi approvado · cedente. está prevenindo que ninguem pódc foliar
substituindo-se ás palavras - cincoenta e u~ sem pedir a palavra; portanto só aquelle a quem o.
•\
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Sr. presidente a conceder se levanta para fallar.
Agora se muitos Srs. deputados a pedirem, então o
Sr. presidente dará a precedencia na fórma que se
aponta no arligo. Portanto julgo que ás palavraspara fallar- se devem substitu ir ás seguintes: para pedir a palavra.
O Sn. A1\AUJO LmA lembrou que em lugar de - a
' quem lhe parecer - se deveria dizer: -a quem ent ender.
Posto o artigo á votação foi approvado com as
duas alterações offerecidas vetos Srs . Alencar e
Araujo Lima.
« Art. 43. Quando nas sessões se fallar de algum
dos deputado., será este sempre tratado pelo appellido ou titulo (se o live1·) dizendo-se: -O Sr. F ...
- o que igualmente se praticaní no livro das actas
e dos regi tos.
Foi approvado sem alteração.
Os Sns. AnAUJO J.mA E AuIBIDA E ÁLBUQUEllQUE
offerecerão a este artigo um additamento concebido
nos termos seguintes:
« ADDITAMENTO
1< Nos debates não se fará menção dos nomes dos
deputados, cujas opiniões se combatem ou apoião. Araujo Lima - A lbuqucrque. »
Houve algum debate sobre o additamento; e afinal
foi approvado, resolvendo-se que tivesse na redacção
prioridade ao dito artigo, como regra geral.
" Arl. 44. As sessões da assem biéa serão publicas,
á excepção dos casos em que 0 bem do Estado pedir que sejão secretas, e então serão fechadas as
por.tas das galerias com 0 edital seguinte, assignado
pelo secretario: -A sessão de hoj e é secreta. »

Foi approvado, substituindo-se ás palavras-assignado pelo secretario -as. seguintes - assignado
por um dos secretarios .
« Art. 45. Quando porém a sessão por um cáso
imprevisto passar a ser secreta, dirá o presidente
aos espectadores estas forma es palavras: - A assembléa vai deliberar em sessão secreta. - Por
este annuncio sahiráõ os espectadores . »
Foi approvado.
« Art. 46. Se dada a hora de findar a sessão, estiver fatiando algum deputado, ou estiver a assembléa a votar, deve acabar o aclo que estiver em
accão. Para dissolver a sessão, o presidente usará
da.formula seguinte-Levanta-se a sessão. »
Foi approvado.
Passou-se ao cap . 6º _Do modo de propôr- e
leo-se o 1° artigo delle, que é o 47 na numeração.
" Art. 47. Todos os deputados, á excepção do
presidente, lem direito de propôr o que lhes parecer. »
Foi appro\'ado.
" Art. 48. Todas as propostas devem ser oscriptas em artigos numerados e concebidos nos mesmos
termos em que se devem conceber as leis e deeretos. »
O Sn. PAULA E MELLO: - Eu julgo que deveria
fazer-se alguma distincção entre propostas que dizem
respeito a objectos de lei e indicações propriamente
taes; porque ha dilferença de umas a outras; e no
artigo falla-se em geral de todas o que me parece
não ter lugar.

49

O Sn. FnANCA : - Para tirar toda a duvida cteio
que bastará aêcrescentar á palavra - proposta -o
seg uin~e -d e lei-e reservar pura outro artigo
as indicações.
O Sr. presidente propuz o artigo com o additamento do Sr. Frnnça, e foi approvado com elle.
« Art. 49. Cada proposta deve conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa, sem
·
preambulos nem rasões. »
O Sn. CAllNEinO DE CAMPOS : - fü1 sou de parecer
que em cada um dos artigos das leis se não expressem os motivos dellas; mas não posso convir na
exclusão absoluta de todo o preambulo, quando
nelle muito aproposito se póde expor succi11tamenle
a rasão essencial da determinação lr.gislat i va. J\ão
digo que e111 todas as leis se faça, porque algumas
ha de tal 11atureza, que basta a enunciaçào do preceito; taes ~ão as q11 e se derivão dos prinéipios de
direito natural, as leis constitucionaes que formão o
pacto social, e que segurão os direitos do homem e
do cidadão, em éujos princípios se estabelecerão as
chamadas bases da constituição de Portugal.
Outras leis porém nascem ele principias particulares, ele circumstancias que não são fixas, e então
me pru·ece conveniente declarar o principio fuodamental que determinou o legislador a formar a lei.
A lei é a expressão __da vontade geral, e quando
esta é bem entendida pelos que devem obedecer-lhe,
mais facilmente se move o homem a observa-la,
porque se co nvence da rasão que teve o legislador
para a fazer; e tudo quanto facilita a sua execução
não me persuado que deva despresar-se. Parece-me
até improprio de um governo constitucional occultar
os fundamentos da determinação legislativa; é pela
declaração delles que se ganha a opinião publica em
favor da lei, e ninguern negará que esta opinião favoravel é conveniente no governo representativo.
Eu não quero que se faça uma dissertação como
lemos em algumas leis do tempo do marquez de
Pombal, nas quaes alé pa perguntas e respostas,
objecções e r efutações, mas quereria que se tocasse
o principio fundamental das leis, pelos motivos que
já expuz .
No governo absoluto ou despotico, a rasão da lei
está na vontade do que governa; mas entre nós
julgo muito necessario que os povos se convencão
das rasões que convencerão o legislador.
•
Por estes principias não posso approvar o artigo
tal qual se acha redigido, e entendo que deve declarar-se que, quando a assembléa julgar que a lei deve
ter algum preambulo, se remetta ã commissão de
legislação para o formar, e se debater depois em
discussão separada.
O Sn. ALMEIDA ALBUQUERQUE: -Sr. p(esidente.
As rasões, com que alguns dos Srs. deputados sustentão a necessidade dos preambulos, nas leis, são,
á primeira vis ta, de algum pezo J alguns philosophos farão deste sentimento ; outros porém com me1horesfundamentos sustentarão o contrario: Senecca
é um desses, que entendem que as leis devem principiar pela parle imperativa; elle quer, com muito
boa rasão, que a lei seja breve, que fira como uma
voz vinda do céo; que ordene positivamente, e que
não deixe jámais lugar ás duvidas e ás discussões:
eis aqui como elle se exprime: -Non probo, quod
Plato11is legibus adjecla principia sunt. Legein e·n im
brevem esse opporle!, quo fac-iliits ab imperilis le, neantur, velut emissa divinitits vox sil: jubeat,
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non disptbtet. Nihil videtiw mihi frigidius, nihil
ineptiiis quam1 lex c·wn1 prologo.
Na verdade não ha cousa mais ociosa do que o
.preambulo em uma lei, quando esta é feita, como
entre nós, pelos representantes de urna nação livre,
cujàs deliberações são publicas, e chegam ao conhecimento de todos.
Nos governos despoticos, ainda que ~s leis s~jão
r evestidas de ornatos e de côres, á pnm e1ra vista
agradaveis, todavia os fins particula1:es do legislador
não são sempre os que vão enunciados nas leis ;
daqui provém q_ue ora os ma_gistr_ados, (em quanto
não se desenganao deste macluavelismo do governo,)
ora os particulares, que se _julgão_ com algu1!1 cri terio para entrar no verdadeiro espmto das leis, em
vão se esforcão por accommodar as leis ás rasões em
que ellas pai-ecem fundar-s e; e quando cuidão ter
acertado, vêem nos tribunaes sup eriores reprovado
o seu modo de entender.
Pelo contrario quando as deliberacões são publicas, quando á cada um do povo é licito ouvir os debates sobre as leis, e qu e estes mesmos debates se
imprimem, e circ11lão por toda a nação, não resta a
menor duvida sobre o espirito e a rasão do corpo
legislativo; tudo é claro; e quando o simples en un:.
ciai.lo da lei não satisfaz ao julgador escrupuloso , elle
tem nos diarios da assembléa donde possa tirar todo
o eq uivoco, que descubra na intelligencia da lei.
Entretanto para qu.e es ta, em um preambulo que
-é impossivel conter todas as objecções, não involva
diffi.culdades, que só podem retardar a sua execucão, nad a é mais pensado do que ella principiar pela
parte imperativa, sem alguns rodeios, quero dizer,
sem preambulos. Esta a opinião de muitos sabios, e
com elles apoio o meu voto.
O SR. FRANÇA: - (Não o ouvirão os tachigra-phos.)
O Sn. ANDRADA i\IACHADO: - ºão sigo a opinião do
illustre preopinante nem me ·c onvencem os argumentos de que se serviu para estabelece-Ia.
Disse o nobre deputado que o monarcha absoluto
não tinha necessidade, quando fazia urna lei, de declarar a rasão della, porque a rasão era a sua von tade; e eu pelo contrario penso que os despotas são
os que tem mais necessidade de annexar ás leis motivos que os determinarão a faz e-Ias, para que os
povos as executem de melhor vontade.
Quando porém se assente que no governo r epre sentativo, como o nosso, deve o povo conhecer as
rasõ es das leis, eu direi que elle as não ignora.
A lei, antes de publicada, passa por tres cumpridas discussões, nas quaes se trata de suas vantagens ou inconvenientes em longos debates, que
depois são inseridos nos diarios; portanLo bem
instruido fica o publico dos prindpios de qu<:l se
derivou a medida legislativa; e nada mais se precisa.
Os preambuloslSr. presidente, servem umas vezes
de confundir o Julgador, e outras de desculpar
arbitrarieçlades; e eu quero que as leis se exerntem á risca .
Demais, o povo quando escolhe os seus representantes ·confia nelles, e não deixa de respeitar as suas obras e lie obedecer aos seus
mandados, só por não ver unidas ás leis as rasões que os obrigarão a faze-las.
Sej ão os artigos das leis bem claros e conciso~
pa~a a exacta ob_
s ervancia do que se ordena, e
deixemo-nos de illustrações que por estarem in~/

corporadas nellas se reputão como um dos seus
elementos, e induzem os juizes a erros e a inj usticas, deduzindo interpretações extensivas do
espirito dos ditos preambulos, qu e ás vezes annullão a disposição mesmo das leis.
Demais, muitas vezes os preambulos são obras
de encaixe, que nada quadrão com o motivo verdadeiro da lei.
Por fim é ridiculo vêr a soberania arrasoar
co m os subditos, e assim arriscar a perda da
obediencia.
O S1t. CARNEIRO DE CAMPOS: - Sr. presidente.
Eu concordo que os artigos das leis devem ser
claros e concisos, mas não acho força alguma
nas rasões em q 11e se funda o nobre prcopinante par a julgar que não póde ter lugar nellas
nem a simples en un ciação do seu principal fundamento.
Não ha precisão ue preambulo, diz o illustre
deputado, porque ante de se publicar a lei, ha
tres discussões publicas, longos debaLes, e estes
são depois inseridos nos diario ; mas eu respondo que nem todos assistem ás discussões, que
muitos não podem ter diarios, e que outros nem
os podem ler.
Além disto muitas vezes as rasões em que se
fundão as leis es tão espalhadas por differenles
diarios, em largos discursos de debates muito extensos; e não é cousa muito facil ir, no meio
de_ tudo isto, achar o motivo principal da determmação. Quem não está habituado a comparar
argumentos e a tirar illações, confunde-se com
o que lê a favor e contra 11ma mesma opinião
e não colhe res ultado algum.
'
A lei, pelo contrario, é um papel pequeno,
chega a todos; e achando-se nclla apontada a
rasão essencial que a motivou, ninguem a ignora,
e deste modo se genernlisa o conh ecimento da
necessidade que houve de legislar e se persuade
o subdito do dever de obedece r-lhe.
. Quanto_ ao que diz o nobre preopinante sobre o
mconvemente de se promover a arbitrariedade
dos juízes com os p~·eambulos, r~ pondo que,
pelo contrano_, elles iUu1m!1ão o JUigador que
~cha ali a rasa o da lei, cuia rasão é, ás vezes,
md1spensavel para a sua applicação .
Supponhamos, por exemplo, que se trata de
re~arar · o prejuiso causado pela morte de um
ammal ; se a lei, que lhe é relativa, se exprime
pel? termo que designa os machos daquella esp_ecie, e o que se matou é femea, eguindo o juiz á
nsca a letra da lei, não póde applica-Ia no referido
caso, e fica impune o delinquente. PortanLo persisto
no meu · parecer, votando que se enuncie a rasão
fundameI)tal que determinou a assembléa a legislar ; como julgo necessario em um governo
livre .
·

O ~R. GmnnE :-Leges non decet esse disputantes
Jtibentes: diz Bacon. As leis, Sr. presidente,

s~d

sao a ~xp ressão clara, simples e precisa da vontade
do leg1~lador. A~ rasões que as motivão são aqui
expei;id1.das nas discussões, e quem as não enten de
no d1ar10 , nem nos preambulos das leis as en tenderá. Todas as nações civilisadas tem adoptado esta
II_Jarcha. As rasões das leis podem cessar, ou vanar, e pod ~m ~azer muitas vezes que os julgadores
aberrem, cmgmdo-se ao espuito e rasão das leis.
Port~nto sou de voto que não se motivem as leis.
Os pilotos combinão entre si o rumo que devem to-
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mar e dão-no aos marinheiros do leme, sem lhes
« Todos os que fizerem propostas exporão verexpÔr as rasões, que servirião mais a confondi-los balmente os motivos em que se fundão; !e-las-hão
do que a guia-los.
depois; e immediatamente as mandaráõ á mesa».
Julgou-se a ma teria discutida, e_ posto á votação
Art. 54. O secretario r egistrará as propostas em
um livro, que terá por titulo - reEistro das pro0 artigo, foi approvado sem alteraçao.
postas da assembléa no anno de ... -Foi approvado.
« Art. 50. Nas propostas se não devem empregar
Art. 55. As propostas assim registradas entraráõ
expressões que suscitem idéas odiosas, ou que of- na dissribuicão diaria do trabalho da assembléa sefendão classe alguma de cidadãos. >>-Foi approvado. gundo a ordem da antiguidade, excepto aquellas
cc Art. 51. Nenhum artigo de proposta poderá que forem preferidas pela sua importancia, para
conter duas ou mais proposições independentes serem outra vez lidas, comtanto que entre estas ·
entre si de modo que sugeitas á discussão se possa leituras medeem tres dias.-Foi approvado.
Art. 56. Terminada a segunda leitura, o presiadoptar' uma e regeitar outra. »-Foi approvado.
ce Art. 52. Os artigos da proposta devem ser dente porá a votos se - a proposta que acaba de
ler-se é objecto de deliberação - os deputados voescripto concisamente. »-Foi approvado.
cc Art. 53. Todos os que fizerem propostas expo- taráõ sem preceder discussão ; e decidindo-se que
ráõ ve.rbaJmente os motivos em que se fundão, não é objecto de deliberação ficará regeitada.-Foi
lerão depois; e finda a sessão as entregaráõ ao approvado.
secretario respectivo. >>
Art. 57 Decidindo-se porém que a proposta é ob0 Sn. FnANÇA: - As propostas logo que forem jecto de deliberação será impressa no Diario da aslidas devem vir á mesa, e não no fim da sessão sembléa, inserida no relatorio da sessão respectiva,
como se determina neste artigo : isto não só vai e entrará na distribuição dos trabalhos para ser
augmentar o trabalho do secretario, mas confunde discutida quando lhe couber pela ordem da sua ana redacção da acta.
_
tiguidade, ou de sua importancia.
O Sn. ALatEIDA E ÁLBUQUEnQuE : - Parece-me
O Sn . CosTA AGUIAR: - Sr. Presidénte ; pareceque ha contradicção entre este artigo e o artigo 49 ; me que em lugar da palavra - inserida; - se deve
porque no artigo 49 diz-se que não conteráõ as ria antes dizer - extractada, - ou o que será
proposta preambulos nem razões; e aqui diz-se que melhor ainda-mencionada; para evitarmos toda
todo os que fizerem propostas exporáõ verbal - a extenção superfiua nas actas, que de outra forma
mente o motivos, e depois léráõ, e entregaráõ ao viráõ a ser tão longas como os proprios Diarios da
secretario . Por tanto neste artigo estabelece-se o con- assembléa; muito principalmente sendo similhantrario do que se acha determinado no artigo 49 que tes propostas impressas no referido Diario, e igualapontei.
mente registradas no competente livro de registro,
O SR. CALINEil\O DE CA11ros : - Sr. Presidente: O na forma do artigo 54, que já foi approvado ; em
illustre preopinante confu nde os motivos d~ pro- vista do exposto não acho razão para que sem necesposta com a mesma proposta. Os motivos sao ex- sidade se pretenda fazer diffuso e ·lon go o que por
postos verbalm ente no discurso que faz o deputado sua natureza deve ser breve, pois que a acta não é
para mostrar as razões que tem para fazer a pro- outra co usa mais do que a historia resumida do que
posta;
feito este discurso lê a proposta que deve se passou na sessão, bastando por isso que sómente
ser simples, como ordena o artigo que o mesmo se mencione qual foi o objecto e fim da proposta
nobre deputado citou: esta proposta é a que en- que qualquer Sr. deputado apresentou, e bem
treua ao ecretario, e não o discurso que proferiu, assim o destino que lhe deu a assembléa.
ou ºa exposição verbal dos motivos que o moverão a
O SR. FRANCA: - Eu sou de differente opinião; a
offetecer a proposta .
propo ta do qualquer Sr. deputado, é sua da 1a
ão ha pois contrad icção alguma entre os refe- leitura · para a 2a, e póde retira-la; mas feita a 2ª
ridos dou artigos, porque um falia da proposta e leitura passa a ser da assembléa, e como tal deve
lançar-se por inteiro na acta. ,
outro dos motivos della.
O n . .ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -Então devia
Demais não ei como po são faz er-se ex tractos de
dizer-se - lêrão depois as propostas - ; pois como artigos de lei ; elles já por si são extractos pela conestá e criplo no artigo comprehende tudo; e por cisão em que devem ser redigidos, na fórma do art.
tanto deve redigir-se de modo que se entenda.
52, e por tanto não podem ser extractados; mas
O n. CosTA AGUIAR: - Sr. Presidente: este ar- devem ser inseridos como determina o artigo.
ligo não deve passar como está redigido, e o que
() Sn CosTA AclvIAR: - Sr. Presidente : o que
lembrou o Sr. Franca é em verdade digno de at- acaba de dizer o illu tre prE'opinante o Sr. Franca
tenção: porque de outra maneira comp licar-s~-h a a não desfaz por modo algum o que ponderei; e menós
redacção da acta, e o competente secrelano terá sei para que fim veiu o que tambem accrescentou,
dobrado trabalho sem necessidade, e o que é mais de que as propostas logo depois das 2• leit uras
pode me mo ser origem de questões, quando se passão á ser da assembléa; nem,isto vem para o
tratar da approvação da acta : por todos estes mo- caso, nem em verdade similhante motivo destróe a
tives pois é mais conveniente que os Srs. Deputados razão, em qúe me fund ei, de não devermos fazer
remetLão logo para a mesa as suas propostas, de; extensas as actas, inserindo nellas de verbo ad
pois de lidas, e não no fim da sessão, como esta verbwm aquillo mesmo que é lambem impresso nos
enunciada no artigo, não só para evitar-se, cerno Diarios, e até r egistrado no competente livro;
já disse, toda a confuzão; mas principalmente para porque de ser ou não a proposta da assembléa, não
melhor determinarmos o andamento dos nossos se segue que seja tambem inserida toda por inteiro
trabalhos quanto ao destino das mesmas propostas. na acta, que apenas deve, no meu· entender, aponComo não houvesse quem mais fallasse ao artigo, tar ou mencionar succintamente qual foi_o objecto
foi posto á votação, e approvado com a redacção da propos~a, e qual_ o seu resultado :_subsistem por
seguinte:
. tanto as mmhas razoes e mesmo se na-0 pode depre-
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hender dellas o que tambem quiz deduzir o honra~o
O Sr. vice-presidente declarou que era já dada a
membro o Sr. França quando disse que não podia hora da leitura dos pareceres de commissões, e que
haver extracto de artigos de lei, por deverem ser por isso não proseguia a discussã:o do r egimento.
êm si mesmo concisos ; porque não é isto o que eu
O SR. Rrntmo DE RESENDE, em nome da compret endo, e sim que apenas se mencione na acta em missão de poderes leu o seguinte :
resumo o que deve vir por extenso no Diario da as« PARECER
_iembléa, e que além disto se acha registrado no
competente livro das propostas ~ .
" A commissão · de poderes revendo o difloma
O SR. ANDRADA MACHADO: - Quando algum Sr. do Sr. Theotonio. Alvares de Oliveira Macie . Dedeputado faz a sua proposta, pode ser extractada na putado pela provincia de Minas Geraes, o confronacta; mas depois da 2• leitura, como disse o Sr. tando-o com a acta geral das nomeações dos de-Franca, a proposta é da assembléa, e deve por isso putados por aquella província, o acha conforme
entrar por inteiro, que é o que manda o regimento, com ella, e com o decreto de inslrucções que regu-nelle já se teve em vista a concisão com qu~ deve_m lâo as mesmas nomeações. E' de parecer que o mesmo
ser concebidas as propostas, as qua es por isso nao deputado torne o seu assento nesta assemhléa. Paço
admittem diminuicão.
da assembléa, 14 de Junho de 1823.- Estevão RiCumpre ainda obs~rvar q~e, segundo_ o reg!.mento, beiro de Resende.- Antonio Carlos Ribeiro de Anas propostas, depois de se Julgar que sao obJecto de drada 11Jachado e Silva.-Jllanoel Ja ci·ntho No deliberacão não se imprimem separadamente, e por giieira da Gama. » - Foi approvado.
isso. devêm'lançar-se. por inteiro na act~, e_est_a imPor não haver quem mais pedisse a palavra para
primir-se de um dia para o outro, e d1str1bmr-se,
ler algum parecer, declarou o Sr. vice-presidente
para cada um poder meditar sobre a proposta.
Se nos temos até agora desviado do regimento, que se passava ao outro objecto da ordem do dia,
que era segundas leituras de propostas, mas lem_é porque não tem podido ser de outro modo.
Agora se queremos estabelecer, o que se fazia em brãrão alguns Srs. deputados a discussão adiada do
Portugal, imprimir-se em separado cada proposta, parecer da commissão da redacção do diario sobre o
então é desnece·ssario inserir-se por inteiro na acta. requerimento do tachigrafo Pedro Afl'ouso de Carvalho.
Depois de mais algumas observações, julgou-se a
O Sn. V1cE-PRESIDENTE disseque se fizesse delle
materia discutida; e o Sr. presidente propclz á votacão o artigo, que foi approvado com a unica al- nova leitura para entrar em discussão, e foi lido pelo
t eração de substiluir-se á palavra inserida a pala Sr. secretario Carneiro de Campos.
vra mencionada.
Houve um porfiado debate para se decidir se deArt. 58. Se no intervallo da segunda leitura á se- via ou não ter lugar o segundo exame que o sup,Plignnda discussão de uma proposta lembrar a algum cante se ofl'erecia a fazer; porque uns julgavão cioso
deputado qualquer alteração que julgue conveni - não só porque a commissão declarava que oste taente em algum ou alguns de seus artigos, põ-las-ha por chigrafo tivera a vantagem no primeiro, mas lambem
escripto, seguindo as mesmas regras estabelecidas porque não servia o exame só para a decisão do mepara a formação das propostas, e referindo-se ao recimento; e outros o suppunhãp preciso porque
artigo ou artigos que pretender alterar. - Foi ap- tendo - se exigido que elles tacbigrafos o fizessem,
provado.
devia ser preferido o que melhor saísse no referido
Art. 59. Estas alteracões ou emendas reduzem-se exame.
ou á escolha de termos: ou ao modo de sua ligação.
Julgou-se a final discutida a materia; e posto o
· As primeiras tem por objecto supprimir, acres- parecer á votação, decidiu-se que era inattendrvel o
centar, ou substituir os termos: as segundas tem requerimento.
por objecto dividi-los, reuni -los, on transpo-los.
Passou-se ao 3° objecto da ordem do dia, ás 2"
O SR. ANDRADA MACHADO : - Este artigo não leituras de propostas.
póde passar como está ; diz-se nelle que as emendas
O SR . SECRETARIO CAn íEIRO DE CAMPOS leu as se se reduzem á escolha de termos, ou ao modo de sua guintes :
ligação; e portanto exclúe qualquer outra alteral.• A do Sr. Muniz Tavares apresentada na escão, o que não póde ser.
são de 22 de Maio, relativa a naturalisação de portu• O . que se estabelece aqui diz respeito sómente ás guezes vindiços, e mais estrangeiros nesse imperio.
alterações grammaticaes, mas tambem ha alterações
Julgou-se a materia objecto de deliberação; e orsubstanciaes, de que não se falia : e por isso entendo
denou-se qul' se imprimisse.
que não póde passar:
2.• A do Sr. Xavier de Carvalho apresentada na
O SR. FRANÇA: -Convenho no que disse o il- sessão de 24 de Maio, sobre liberdade de imprensa.
lustre preopinante; pelo termo reduzir entende- se
Observou-se que a fórma da proposta não era a
que não se ad1.1itte outra alguma emenda ; e todos
sabemos que além das alterações que consistem em competente ; mas que não obstante esta falta, a masupprimir, accrescentar, ou substituir termos, ha teria merecia consideração ; e por isso foi remettida
outras que réspeitão ao essencial da materia ; e por á commissão de legislação.
isso quereria que em artigo separado se tratasse
3.• A do Sr. Duarte Silva apresentada na
das outras alterações substanci~es, tratando-se n este dita sessão de 24 de Maio, sobre o mesmo ebjecto.
sómente das grammaticaes.
Mandou-se · que unida á do Sr, Xavier de Car. Posto o artigo á votação, venceu-se que se tra- valho s.eguisse a mesma direcção, resolvendo-se que
tasse tambem de emendas ·feitas á substancia das a refer1?a commissão formasse um projecto de lei,
propostas, além das grammaticaes de que já tratava que satisfizesse ás mencionadas indicacões dos dou s
•
o · artigo ; e que se fizesse na nova red~cção artigo Srs. deputados proponentes..
separado das mesmas emendas substanc1aes.
4.• A do Sr. Maia, igualmente apresen tada na
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mesma sessão de 24 de Maio, para se regular o recrutamento do exercito do Brazil.
Foi approvada a indicação; e remottida ás commissões de guerra e estatisca.
O Sn. V1cE-PRESIDENTE assignou para a ordem do
dia : 1. 0 , a 2• discussão do projecto de lei sobre ~o
vemos provisorios : 2. 0 , regimento da assemblea :
3. •, segundas leituras de propostas pela ordem da
sua antiguidade.
Levantou- se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, secretario.
HE OLUÇÕES DA ASSEl\iBLÉA
PARA JOSE' BONIFACIO DE ANDRADA

E

IL.VA

IIJm. e Ex. Sr.- A assembléa geral constituinte,
e legislativa do imperio do Brazil tem resolvido,
por ser um preliminar indispensavel para muitos
dos seus trabalhos, que se proceda quanto antes
á formação de mappas estatisticos e lopographicos
das ditrerentes províncias deste imperio para lhe
serem presentes á medida que estiverem prompto ,
empregando-se para este elTeito engenheiros babeis.
O q:ue V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. Imperial.- De us guarde a V. Ex. Paço da assembléa,
em 14 de Junho de 1823.- José Joaquirn Carneiro
Campos .
Sessão em f 6 de Junho de t 823.

PRESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA .
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
54, faltando por motivo de moles tia os Srs, Couto Heis,
Silveira Mendonça, Caldas, e Gama.
O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.
O SR. SECRETARIO Carneiro de Campos leu o seguinte. officio do minis tro de estado dos negocios do
Impeno.
.
« Illm. e Exm. Sr.-Sendo presente a S. l\L o Imperador o officio de 10 do corrente mez, em que
V. Ex. me participa ler a assembléa geral constituinte e legislativa deste imperio resolvido que a camara da cidade de Porto-Alegre remêtta o diploma
do deputado José Feliciano F ernandes Pinheiro para
ser guardado no ie u archivo : O mesmo augusto senhor me ordena que participe a V. Ex. para o faz er
presente na dita assembléa, que havendo aquella
camara dirigido á secretaria de estado dos negocios
do lmperio o mencionado diploma, neste incluso, se
acha. por esta maneira satisfeita a deliberação da
referida assembléa.
« Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro,
em 14 de Junho de 1823.-José Bonifacio de Andrada e Silva. -Sr. José Joaquim Carneiro de
Carnpos. »
Ficou a assembléa inteirada; · e· resolveu que se
guardasse no archivo o referido diploma .
O Sn. PRESIDENTE annl+ftciou que estava á porta
da sala o Sr. deputado Oliveira Maciel. Foi introduzido na fórma do costume e tomou as ento na
assembléa, depois de prestado juramento do estylo .
Passou-se á ordem do dia, isto é, á 2• discussão
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do projecto do Sr. Andrada Machado sobre os governos provisorios. ·
O Sn. S&cnETA1uo Carneiro de Campos leu o l•
artigo que diz :
« Ficão abolidas as juntas provisorias de governo
estabelecidas nas provincias do imperio do Brazil'
por decreto das côrtes de Lisbôa de Setembro d~

1821. ))

O Sn. XAv1&11 DE CARVALHO:- Sr. presidente.
Quando se discutio em globo sobre a necessidade e
vantagem destes projectos votei contra elles, intimamente persuadido de que lon~e de ser em agora uteis
e sa udaveis aos povos, lhe senão muito prejudiciaes.
A minha OP,inião escora-se nas razões que passo a
cxpender. Em regra os remed10s devem proporciouar-se ás forças do enfermo para que este não succumba ao pezo com qu e não póde.
Ora os !!?vos, ~r!ncipalm ente os do ~orle; por
falta de noçoes poht1cas e em consequencia ~e idéas
e terror e desco nfiança que lhes tem infundido os
nossos inimigos, os inimigos da independencia do
Brasil, estão em conhecida fraqueza, vacillaçãQ., _e
susto. Dcsconfião que se lhes preparão os ferros do
ãri1igo, e tão justamente detestado despotismo; que
se lhes querem lançar cad~as douradas com o nome
li ongeiro da independencia. E terão elles acaso
visto até aqui alguma cousa que desvan eca aquellas
suspeitas que os dissuada das desconfianéas?
Nada, Sr. presideute; ao contrario, e in}elizmente
elles ~êem o silencio das doutrinas liberaes, qu~
derão impulso á sua acção, e que cimenlárão a sua
opinião ; vêem a impudente liberdade com que alcão
a frente as idéas do sordido servilismo : tem ouvido
e ouvido com horror, que são P.rezos, ante da com~
petenteformação da culpa, cidadãos que aliás, poucos
dias antes, gosavão da aura de benemeritos collaboradores da grande e sagrada causa que seguimos:
sabem, e sabem tremendo, que outros desses mesmos cidadãos Corão ~~rtados antes de legitima sentença que os conden:masse; e que outros desses
mesmos errão fugitivos para evadir-se á violencia.
E convirá neste estado de convulsão arrancar aos
povos o governo da sua escolha, em quem elles confião, e dar-lhes um da escolha e confian ca só do minislerio, e que, em verdade, muito se aproxima aos
dt> antigo despotismo, porque as difl'erenças são só
apparenles?
ão o creio. Ojecta-se a i to com a nece. sidade de
occorrer com p~·ompto remedio aos males cuja causa
essencial se diz existir no vicio da organisação dos
ac~ua_es governos, mas eu nego que esta seja a causa
prmc1pal de taes males, antes com muita gente eu
penso que elles provém dos excessos das juntas, ou
de alguns dos seus membros ; de se lhes nao ler dado
o regulamento de suas attribuições ; de se não ter
emendado a monstruosidade da machiavelica independencia de autoridades dentro das mesmas pro- .
v!ncias; e em~m, mui.to principalme nt~, da licenciosidade e quas1 anarch1a dos povos J e1Te1to n ecessario
e muito n&tural da vacillação de toda a machina
politica.
Portanto se tem errado algumas juntas de governo
se tem delinquido, advirtão-se do erros, punão-s~
pelos delictos. São complicadas, e por isso inhabeis
para executar, simplifiquem-se. Os povos tem-insurgido contra algumas, castiguem-se os levan.ta·dos, os
subv~rs?res; em uma palavra não fiquem impunes
os cnmmosos.
·
Por es tas medidas, e outras semelhantes, voto eu,
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Sr. presidente, e votarei sempre; mas não pelas forUm nobre deputado disse que nãq sabia que a adtes e prematuras que podem irritar· os povos. Obje- ministração fosse poder executivo; em verdade
cta-se tambem a isto, e sempre com acrimonia, que pouco sab e ql).em ignora que administração e governo
esta augusta assembléa goza da sua merecida co nsi- em nada differem senão no circulo de suas at1ribuideracão entre o po 1•0 que a elegeu, e que confiando ções, e ambito dos lugares que abraça. Go.verno é a
nellá, ha de receber de bom grado qualquer administração do Imporio. ; adminisLrnção governo
medida, uma vez que seja por ella decretada. Mas, de uma ou outra parte do lmperio, circunscripto
responâo eu, é _infallivel a ~ssembléa? E con_serva~·á porém a taes e taes ramificações . Mas na adminisesta tanto .credito quanta fm a confiança que 1ndus10 tracão comprehende-se execução e deliberação .
~ m tudo que pede juízo e deliberaçãc1 Lemo povo,
0 povo a nomea-la? Terei eu ainda ontrn os meus
concidadãos a mes ma boa opinião de .firmeza e intei- e deve ter parte; na pura execução, se lh'a conce reza de caracter que os determinou a honrar-me com dessemos, seria anomal,ia perigosa. Deliberar é
os seus votos? Não terão tido os nossos inimigos a facto de muitos exec utar de um só, disse um publilembranca de nos fazer suspeitos ? Não terão indis- cista fran cez, e c uido· que se conformou« razão, 'que
posto os povos contra uós, de uma parlo com as idéas exige celeridade na exec ução, e na deliberação
de suborno e corrupção, e de outro com as de madureza.
terrot' ?
O que me assombrou foi que ligando-se o projeclo
Só a possibilidade me aterra, Sr. presidente, pelas á princípios, a meu vêr, inncgaveis, um nobre deterrirnis consequencias de taes lembrancas. Todavia putado o quizesse contrariar qualificando-o de enprern\eceu a o_pinião CO?traria contra a' qua.l. vo~ei i ga no deli~erad.o ao povo, e affir~asse que já não era
mas não fiquei convencido; porque emfim ia nao e tempo de illudir o povo. ~u cr010 que o nobre detempo de e nganar os homens, como · bem disse o putado não pensou no que disse, aliás veria que o
nosso augusto imperador, a respeito do ma~hiave - 1 que disse era sed_icioso, e insultante á assembléa.
!ismo do congresso de Portugal com o Brasil, bem (.!uem falia claro nao quer enganar; quem apresenta
que lindamente ataviado com as roupagens da elo- os mot~vos das suas. opiniões ab~·e o ca~inho ~ sua
quencia.
d1scussao e contranedade, e nao tem mtensao de
Passou pois o projecto á 2ª discussão ; mas como illudir ninguem:
se trata agora de cada um dos se us artigos, e11 voto
Isto é o que faz o p·rajecto, isto é o que se tem
já co ntra o 1. 0 Não sou nem serei nunca de parecer desenvdlvido na discussão; como pois se quer engaque desde já se declarem abolidas as juntas dos go- nar o povo? Sr. presidente se este não é o tempo
vemos: é uma instituicão que os povos esposárão, para enganar-se o povo, menos é tempo tambem
que r ecebêrão com gosto, e que tanto.tem r~sp e itado par.a levantar ~uspeitas injustas, que desapparecem
que ainda quando na desordem tem !Ilsurg1do con - a vista das razoes em que se Íllndamenta o resolvido.
t ra alcr11masjuntas, é para as substituírem por outras E' pasmoso porém qne asseverando o nobre depuainda0temporarias, mas nunca por um só individuo. tado que não é este o tempo proprio para enganar o
Tanto é o horror que elles conservão pela antiga povo, desminta-se pelo seu proprio facto, illudindo
fórma de governo que os espesinhou.
talrnz sem o pensar, ao pobre povo fazendo-lhe en Entretanto não nego, como já disse, que devem carar uma medida judiciosa, como filha de fraude ou
dar-se remedios parciaes aos males parciaes que tem intenção sinistra .
apparecido; e até tenho e.str~nhado ql!-e se não hajão
Se ser co nsequente aos princípios do governo
appl1cado aos das prov!Ilcias do füo-Grande do adaptado, se extender ás provincias o que a razão
Nort~ e Pernambuco que os tem apresentado, .como politica prescreve no centro, se guiar-se pelo pharol
eu s01, e _os tem pedido . 1_'.ortanto ordenem-se ajusta- da experiencia além dos dictames da theoria, é ser
das providencia~ ; r~:ias ~ao se arranque de repen_Le enganador, então desde já me declaro por grande
p\)la raiz uma mslit~içao que os povos_ considerao enganador; e declaro mais que me não reduziráõ a
como seu paladw; pms os pode levar a~nmes que, no desviar-me dos principias sem que me convenção.
meu pensa r, cumpre antes preverur que ter de Mas disse um nobre deputado são as juntas de gocast1gar.
.
.
vemos tão accommodad:is ;i opinião publica, que o
Quando.o povo_ ~stiver illustrado pelo andamento povo em todas as convulções deitando umas abaixo
d?s !1-egocws P?hticos, qaan?o _e~le v~r todos os s.eus por incapazes ou suspeitas jámais lhe substituio
dir~itos g~rantidos .na constttu1çao, porque suspira, outra fórma, antes sempre elege n,ova junta. Conentao sera o momento opporluno de _estabelecer a corda no facto, mas a causa é outra; o povo brasifórma duradoura dos governos das prov!Ilctas. füte é leira é obediente e respeitador da lei; a lei criára
o meu voto.
as juntas de governo, era ~acrilegio destrui-las; e
O SR. A 11..DRADA MACHADO :- Sr. presidente, o ar- com tanta mais razão quanto a substituicão de nova
tigo é necessi_dade, não s? p~lo que já se expendeu junta parecia-lhes de sobejo para remedia.
em outra sessao, como prmcipalmente porque . sena
O povo em regra não conhece a causa do mal; e
abs.urdo _que es t~, congresso conheça ? mal das Juntas muitas tentativas são precisas para que elle por fim
provisonas, que e po~ ambos os ,partidos confessado, acerte com o remedio verdadeiro, com o remedio
e _lhe não dê o remed10 adequ~do. Se o con_gresso de que remova a causa da doença. Esta causa era a
J-'.1sboa! apezar deconhec_er quao erradas erao as pr.o- policephalia do governo; mas a tanto não chegava o
~denc.1as. para conse:var-se a boa or~e~ n? Braz1l, discerni_m ento popular. A nós, que o conhecemos é
nao bu.scou de remediar o mal, !JUe ~1st1~gmo, antes que compete fazer o que o povo não fez por não
nos deixou com o ferment_? d.e mqmetaçoes, em que saber.
ora laboramos, .era se nao Justo ao menos canse_
. _
.
quente ; cria talvez que a discordia nossa lhe conO SR. MONIZ TAVARES : - (Nao o ouv1rao os tach1vinha pãra levar ao cabo os seus fins sinistros; mas graphos.)
.
nós que perdemos na dilaceração das provinciàs, não
o SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Sr. presidente,
seremos desasidados de a promover deixando sub- quando se apresentou o projecto para a nova orgasistir a causa della ?
ni~ação dos governos provinciaes eu fui de parecer,
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l{Ue por ora não convinha, que as juntas actuaes
fossem inteiramente destruídas, julganuo mais acertado co ncluir primeiro a constituição; porque garantindo ella os direitos do cidadão, seria necessariamente o verdadeiro antidoto, que poderíamos
applicar ao estado de desconfiança, em que s~ achão
todas as provincias do Imperio.
0 motivo em que fund ei minha opinião foi oconhecimento que tenho dos ~entim e nto s livres dos
povos das províncias do norte, os quaes tendo §Ofír1Clo mais, do que os das outras, devem por um
principio bem claro zelarem e apreciarem muito
mai um bem, que tão ~aro li1~s te'? custado. .
E ta. desconfianças hao de rnfalhvelmente ex1stir, oro quanto cx isLirem as causas que as moLivão;
e qual s rá, na circumstancias presentes, o metl~ odo mais .ade q~ado de as desvanecermos? A medtda de abo lu· a Juntas, ou o acabamento do cod1go
fundamental, que ha de segurar ao cidadão o gozo
de seus naturaes direitos?
A conclu são ó do uma manifesta evide ncia.
Allegou-s que as juntas são fracas, e que além
disto por ser o governo de muitos não se póde verificar a respo nsabilidade ; con~edo : ~orém que todas as desordens, que tem havido seJaO resultados
·dessa fórma de governo, não convenho.
Qualquer que fosse a fórma de governo nas melindrosas crises, em que se Lem achado o Brazil n as
cluas rapidas mudanças polilicas, nec ssariamente
havia de succedcr o mesmo; e talvez peior. O mais
é figurar impo iveis.
Supponhamos, que o governo era do um, e que
por isto tinha mais força, e actiYidade, logo no caso
de não adoptar a cau a da indopendencia, como
s11ccedeu com.º presidente da junta da Parahyb~,
qur se.vrn ob ri fíUd? a em barcar, de certo precisaria
dr maiores acnfic1os.
Se com etreito tem havido perturbações, e males
particulares em alguma províncias, o que não nego!
como •Uas não diYergem da causa geral, que quasl
todo o Brazil já tem abraçado, como não estão dissidcntes, antes anhelão a bom 0Dtendida união,
união da qual 1· sul to sua prosperidade, não ' vejo
um motivo forte de qn rermos agora aceleradamente
tomar medida , que me parecem extemporanea , e
imprudentes; de,,endo sómente a politicl,l, e a circun pccção dirigir as nossas deliberaçõe , marchando com passo seguro na difficil empreza, 'em que nos
?
achamo empenhados .
Tem- o aqui lan~ado mão de todos rs argumentos
para demonstrar, que as juntas actt;:aes são o go vern o mais monstruoso; e quando !jle opina contra a
sua destruição pre entemente pel~·usto motivo das
desconfianças em que estão as prov· cias, ameaça-se
com a força .
Parece-me, r. presidente.). q e esto u ouvindo
neste recinto os Castellos-ur~cos, e Mirandas,
quando trovejando no congresso e Portugal, ameaçavão o Brazil com as bayon ~t peninsulares; mas
quand? se falia em força, qu1z ra perguntar onde
ella existe?
E quando a houvesse, e se quizesse empregar
para qn e as províncias entrass
em seus deveres,
não seria triste, e doloroso ªº·:v is da patria veremse constrangidos a levar a gul:l . e , e a dissolução aos
lares daquelles, que os constit m o arbitros de seus
destinos, e fuLura prosperidad po
E' por es tas considerações, te torno a apoiar as
rasões já expendidas em outrf 0 v~ ·sões por todos os
senhores, que fallarão no me n ci~ ·antido.
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Um partido desconfia do outro, e as províncias,

c o~9 em um susto continuo, tu~o teme!D, tudo pre~
sag~a~, tendo s~guraJ?ente sobejos ~?t1vo.s , já pelos

arb1tr10s e medidas v10lentas do mmisteno, já pela
lalta de liberdade, que existe nesta côi:,te, ou.de_appa,.
recemsómente folhasministeriaes, e.cartasjnsertas no
Diwrio do governo, cujo autor acusado nesta assell,1õ1éa foi r esponder ao tribunal do jury: é u poderia
mostrar algumas cartas, que attestão estas desconfianças das pruvincias; mas não o julgo preciso,
porque só póde negar-se esta verdade por opposicão
caprichosa.
.
·
Além disto um escriptor vehe~ente desperta os
ammos com os seus alertas, e pmta 'o Rio de Janeiro como o fóco do despotismo; ora, nes te estado
julgo summamente perigoso, que alguma província
p r ui;n zelo extremo de sua lib e~dade se desligue,
e_qneua oppõr-se a qualquer dehberacão desta ass_em bléa.
•
Estes pois, Sr. presidente, são os ponderosos moiivos, que me obrigão a votar contra este 1° artigo
attendendo ás criticas circumstancias, em que nos
achamos.
pe t,udo. desconfio, e tudo ~emo, não pelo que respeita a mmha pessoa, mas sim pela sorte, e liberdade daquelles, que depositarão em mim a sua confiança, e que me entregarão o sagrado thesouro das
garantias de se us naturaes e imprescreptiveis direitos.
O SR. HENllIQUES DE RES Ell'llE: -Q11ando na l•
discussão votei por este projecto, não :ne fundei em
males que tivessem feito as juntas provisorias ou o
decreto das côrtes de Lisboa; fundei-me ew q~e devia ser simples o movimento do governo, para poder
ser rapid.o e vigoroso; e que send? o nosso governo
monarch1co! suas emanaçoes. dev1ãao ser analogas.
Tem-se dito que os povos vwem desconfiados · vivem é verdade; m~s o que não se diz é que ~ssas
de confianças nasçao de ser a fórma do governo esta
ou aquella.
.
. . .
As desconfiança~ n.ascem ~e o~tros ~rmc1p1os; e ·
em9uanto ell~s ex1stlfem nao sao as Juntas provi. orrns q_uo hao de desvanece~ essas d~sconfianças:
~ra preciso provar, o que se nao tem feito, que ó as
JU1ltas pódem manter~ C?~fiança dos po_vos.
.
Façamos uma const1tu1çao liberal ; haJa regulandade na n_o sa conducta, e nos no sos actos, e os
povo· terao confiança em nós.
Eu conh~ço, torno_ a dizer, que ha su_as desco nfianças ; ma:; sao ellas tao ~ortes que devao desvanecer
este pro1 ect??
pr~c1so proval~o. _
.
Pas~e pois o 1 artigo; e.na d1scussao dos mais
se farao as emendas que se Jul gai·em J?1elhores para
as reformas que faz em o corpo do proJ ecto.
O SR. ALENCAR:- Sr. presidente: em verdade é
triste, e bem triste a situação de um deputado brazileiro nas minhas circumstancias !
De uma parte a consciencia me insta que falle a l
favor de 1!1inha pa~ria, e de outra detem-me o passo
as excessivas ad~1~ações de um Sr de~utado sobre
qualquer propros1çao avançada contra as suas opiniões; e mais que tudo a acrimonia, azedume e ataques com que outro Sr. deputado costuma contrariar
qualquer asserção, que não casa com o seu modo de
pensar.
As picantes palavras: áes1nentio-se a si mesmo;
proferio idéa s11diciosa; é ignorante ; não entendeu
o que disse; são a$Serções anarchicas; e outras muitas, com que o illustre preopinante costuma obsequiar a uns poucos de deputados, que em muito pe~
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qu na minoridade, co ntrarião comtudo,. nesla . assembléa, ua opin iões ; ataques estes profendos
pela boca de um d putado, que além de ter força
orat ria, r une, d mais, intima relação de p ~re n
tesco com rnrios membros do poder executivo, e
qu pelo con eguinte tem a forca moral, e physi_ca
da ua parte: este ataqu1::s (digo) parece-me do
pr posito arranjado para at rrar, e fazer suc1:1mbir ess me.mo pouco deputados, que na mmoridade , oppoem ás ua opiniões.
Com ffeit
r, presid nt,e, nem todo o homem
tem o san aue frio, e oragem n cessaria para ouTir m sua propria face ataques desta natureza ;, eu
\ mesmõ r. presid nte, u·emo de OS· ouvir; muitas
vezes nho aqui para fallar, ma como já conto
com e-1,e in ultos directos, con ulto o estado de
minha bilis, e em certos dia não mo a ho em ·estado d os soffr r e por L o não íallo, e se ainda
algumas Yez s lern~to a voz ne ta as mbléa é _pelo
amor á minha patr1a e para descarregar mmha
e n.:ciencia que me insta a sacrificar-me pelo bem
dos meu comit nte , e mesmo p lo desag"ravo da
honra de meus collegas, injuriados e insultado da
maneira dii.a.
~ão sigo alcrum partido, r. presidente, e apena
corro após o que me dita a miuha intima c~nvicção;
di o aquillo. qu entendo ser bom para mmha patria e não aquillo, que eria bom para lisongcar ou
o meu intere se, ou o meu orgulho; fallo de muito
boa fé e o mesmo creio, que obrão os meus illu tres
collerras; por Lso não posso deixar de admirar-me,
e entir, que a no~sa boa re seja envenenada, e ata. da· e muito mais me admiro, por ser só um alé
dous :-. deputados nesta assembléa, que usào de
semelliantes phrazes: todos os mai
rs. deputado
:fallão em sentido opposto un aos 0t11ros; contrar ião opiniões; combatem-nas tambem com muita
forca e energia · mas não u ão de taes phraze_.
Ê ü.-e no conrrresso de Li boa, nunca vi lá entre o sew membro este methoJo de argumentar;
e porta.ui não po~ o deixar de o reparar, e cen urar · muito principalmente, r. presid nte, por e lar
com-encido que não é de te modo que nó dirigimo bem os negocios; a moderação a brandura e a
boas maneiras cotrrnncem · e a acrimonia, o ataques e o azedume no modo d argumentnr irritão;
e bem lon "e de comencer gerão desconfiança , e
rintlidades. Basta de preambulo, rnmos á materia.
Já ouvi ser atacada a opinião de um r. deputado,
que vota contra o 1° artigo de te projecto, dizendo- que mua vez, que a as,,emhléa o julgou urgente
o admittiu á 2ª di ussào que já não ,e póde votar d nenhum modo contra o 1° artigo por contrariar inteiramente a materia do proj ecto : eu porém
q_ue pretendo tambem votar contra este artigo, a s1m como contra todo o projecto ; que o não
admitt.i na primeira discus-ão, e mE'no o admittil·ei
nesta quero mo Irar que s não abe da ordem
quando se >ota contra o arl. 1°.
Qualquer p ':losta. Sr. presidente, ainda t ndo
'do admittida à~ discus...~o póde er nesta reg itada.
O que é que se faz n ta di ussão. Debater arU.,ao, por arfüro, e no fim propor-se
a propos1 a
passa a 3• discussão.
Ora. se sueceder, qu todo os artiITTJ' ejão debatidos de tal fórma que a a mbléa Jnl<>u repro-var um por um, segue -~ que a proposta não pa sa
á 3• dil> ~o e por consequencia fica reprovada.
O art. 93 do cap. 'i• do regimenlo é bem claro a

este respeito : fall ando da 2• discussão diz - Se a
assembléa decidir, que a proposta não passe a 3•
discussão, fi cará regeilada.
.
Está visto pois, que n ão se sahe da ordem quando
se debate o primeiro artigo, e vota contra elle, como
eu faco .
É n"ecessario agora dar as razões, em que me fundo
para me oppôr ao arti go, qu e são as mesmas em que
me firmei para me oppôr a todo o projecto, ellas te m
já sido muitas vezes repelidas pelos Srs. deputados ;
e eu mesmo já as disse na outra discussão ; mas
co ri:io se repelem a_ discus ões tão bem será necesano r~pet1r as razoes.
inguem, Sr. presiden te, ainda negou aqui a necessidade, que ha de se dar algum remedia aos males da provincia , aco ntecidos por desordens dos
governos; ninguem ainda, entrando na que tão das
regra conslitucionae , decidio, que era proprio, que
era bom haverem juntas de governo nas províncias;
ante alguns, são de voto, e eu de certo o eria n.1
co nstituição que aquillo que fos e execução estivesse sempr entregue a um só ; porque com effeito
o que é deliberar exige madureza, morosidade e
concunencia de muito juizes, para se poder acertar; ma o que é obrar, requer celeridade e uni dade de accão; i to é obra de um ó.
' inguem" pois, como 1 vo dito, e oppoem a este
principio ; ninguem me. mo diz, que não e dê algum rem edio â provincia , que estão em de ordem. O que e diz é que não é e~te o tempo proprio
de uma reforma geral ; e que o remedio parcial não
está no projeclo; e é e la a razão porque nos oppomos ao primeiro artigo. As razões, que allegamo para mostrar, qu não é e.te o tempo _ão
aquella me. mas de que muito e admirou um
Sr. deputado, e por amor da quae outro enhor
atirou aquelle ataque , de que já fiz menção; i to
é, ão a de.confiança , que existem pela pro\-in cias, e aqüi me-mo de que o goremo do Rio de
Janeiro e o empregado pretendem entronizar no
Brazil o despotismo .
E será crime .dizer i to 'l erá crime dizer, que
exi lem e as u peita 'l erâ prohibido a um d
pulado dizer dentro da as_embléa aquillo, que corre
fóra em immeno papei publico ?
Eu es u intimamente conYencido de que existem es_a desconfianca ; é e ta a minha opinião;
e não hei de proferif-a 'l .\h ! não : _ão verdades,
de que e. lou po uido ; e hei de dizei-a .
im r. p\e idenle não no illudamo exi tem
desconfiança :1 o tempo é proprio della .
Tem-se dito, ,e de. confiado na provincia e aqui
me_mo, que o winLterio procura en1roni.ar o de-potLmo ; que ·a immensidade de empreaados do
Rio d Janeiro suspirão pelo tempo em que elleerão re peitado_ e grande , á custa do .an uue e
uor dos cidadão ; t.ilm--e dito mesmo quP o maior
moti>o dos succe._ , que derão principio á indeJ>endencia foi o de. grado que entüilo o. em pregados com o decre da (l.bolição do tribunae_ do
Rio de Janeiro; t -se dito, que tudo aqui e prepara para e formar uma constituição a geito e a
~olde do dP.~poti
o di farçado; tem-se mesmo
dito que os deput d cheuando aqui
rião comcon;tiluintes por empregos,
prado · e trahirião
medalhas e fitas.
E como de
necll'emos nó
tas u.peitas t
Como mostraremo ,_ a !D
con.lituinte. que nós
somos i ncorrupli mi 8resp it.o de : u- inter - ~ - 'l
~er1i por ventura manando-lhes no principio de
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nossos trabalhos, esses mesmos escandalos de sua
ántiga dôr e odio, um governad-0r só com. o nome
. mudado pelo de presidente, um governador de
armas independente, um secretario que é o mesmíssimo dos antigos generaes, e todqs enviados do
Rio de Janeiro, onde se prezume o fóco do despotismo!f Escapará ao poxo a idéa, que fa.ciJmente
salta á vista de suas desconfianças, que estes são os
agentes do ministerio que vã~ preparar e aterrar as
províncias para depois doc1lmen te receberem a
constituição que se lhes quizer dar? ão verão elles
nestes homens, enviados dá côrte, os primeiros fabricadores das douradas algemas que s~as suspeitas
lhe dizem que lhes prepárão ?
Em verdade, Sr. presidente, não são estes os
meios de se desvan ecerem as desconfianças; só a
constjtuição póde dis~a-las. Sem a co nstitijição,
es a obra do nosso assíduo trabalho, da nossa boa
fé, e do profundo conhecimento que nós temos do
espirito o idéas do povo e das circumstancias do
nosso paiz ; essa obra, digo, que sahirá (como ou
eu espero) adaptada e amoldada cms nossos constituintes, é a primeira que lho devemos mandar, e é a
unica que desviará suas desconfianças. E' com ella
que lhes mostraremos a firm eza do no~so caracter e
o desvello que temos por não enganarmos a C!lllfiança que de nós fizerão a principio ; é finalm ente
só ella que fatá a eslab11idade de todas as cousas
brazileiras, e firmará as opiniões de todos.
·
Entretanto, porém, que o nãcr podemos cgncluir,
conservemos essas mesmas juntas que são obras do
povo e damos-lhe~ provisoriamente um regimento
que lhes marque suas attribuições; que prive suas
arbilrariedadés, e.· que se comenhão nos. limites
justos do seu poder : digamos aos povos q no não
lhes fica mais o direiro livre de derribar essas J°tmtas
que tão sómente lhes compete o direito de-petição e
representação, pelo qual po.derb requerer co ntra
ella.s, e que ofTreráõ por mals um 41>ouco o estado
em que se achão até que lhes chegue a santa cons1 tituição, em que nós estamos trabalhando, a qual
os livrará de todos os males, eoos levará a uma· constante felicidade, como cordialmente desejo e espero.
O a . .FRA~ ÇA .-Eu nunca dul'idlJP, 9i:. pre idento, que os governos das provincias fos em emanacões do poder executivo, antes de boa mente n4;so
convenho, e que os dilos governos lhe hão de ser
dados e nomeados em tempo pel-0 imperante-, ao
quar deverá.ô ser ~~ordirfados em sys.tema .con_veniente á acção poht1ca, que cumpre seJlt uma e 111dividua em todos os casos posto que composta da
somma.de diver os movimentos, ou da somma das
diversati accões do agentes secundario do poder
que obra. Êsse, porém, não é o ponto da questão
ou "fundamento que tenho para . me oppdr á decretação da lei regulamentar provisoria que se acha em
discussão. O que eu já disse em otttra occasião e o
que ainda ago.ra 1·epito qu e() tempo é improp~· io,
e a occasião mopportuna de e decretar a mesma
lei ; sejão quaes forem os motivo de crueixas que
se publiquem contra os actuaes governos das províncias.
Tem-se dito. que estes governos não tem feito nenhuma cousa boa. Seja assim : e dahi s~ue-se que
os devalllQs extingui1· já por uma lei provi. or!a,
subslituindo-lhes antes de tempo e sem que estejamos constituídos, outros governos de diversa fórma
e talvez iguaes cm substancia? Não certamente.
Entendama-nos, senhoi:es : se algumas. queixas
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ha de povos contra os governos das províncias não
é contra a fórma delles ; é contra os indivíduos
I
que aqui e acolá se tem por Tentura immeritamente . empregado. Sejão removidos os prevari:iadores ; autorisemoo. o governo para que os remova, e s-ejão ·substituídos por outrps immediato•s em votos na nomeação popular, ; '<lê-se:.Jhes um
regimento que . regule suas attribuições, e .o mal
cessará em parte. Assim escusaremos· que as provincias se resintão da execucãó de uma lei intempestiva, que parece-lhe dimin.ue.alguma cousa da 1.iberdade civil que os povos por ventura cuidão haver
nesse direito ~e nomearem os seus goverriadores, em
quanto os seus representantes lhes não dão a constit11ição que a todos deve cobrir e proteger das invasões da arbitrariedade e despoti smo que elles dele tão.
A demora da obra da ·constituição não póde ser
tanta, que os povos não possão conter-se em seu
soffrime nto por mais algum tempo. Além de que
p.elas queixas de uns se não de".e ajuizar dos sentimentos de todos.
·
Não ha governador tãe máo que não tenha seus
adherentes e amigos, nem governador tão.bom, que 1
não tenha emulos e inimigos. Se ouvirmos uns e
outros muüo ha de diminuir talvez o odioso de q110
ora se carregão os governos. provinciaes . Em tal
ca,so 'pede a prndencia qtie se defira para tempo opgortuno ésta maleria qu e faz objecto de lei regula mentar que Calvez tenha base na constiluicão que
houvermos de fazer, e evitaremos desconfiaÕcas dos
povos de que os queremos prender e go terna·r a arbítrio, antes de os c~nstituirmos, como cumpre.
O Sa. _A ·naADA ~IAceAJio :-E' licito, Sr. presi- --- L:yf
dente, nao só ex pender cada um as suas idéas f .......,-(
mas a~é des~ir~r .e an.iont?ar a_!!surdS!_s ;. o que nã~
é, po~e m, perm1tt1do e. fal~1 ficar de proJJosit~ e calumn!!lr, como fez o 1llustre ~eputado, attribuindo-me ex pressoes que nem a mrnha educacão nem
o respeito que devo á este augusto congresso me
consentiráõ jámais usar contra qualquer deputado.
O que eu disse foi que os factos do nobre deputado
desmentião a ua asserção, vüto que tinhão por
fim engotnar esse mesmo povo, que elle • dec)arava
n~o ser já temp? de enganar. Aqui não ha grosseria de de.mentir ao deputado; nada mais ha do
que comparar-lhe as palavras e as obras e mostrarlhe a con tradicção ; i to é o que fazem todos o ' escriptore . ·
O que ha de adruiravel ni sto, é que se avance- que
? presidente das provincias .segundo as idéas do proJeclo é o mesmo que o antigo governador e capitão
general. Ora, á_ pr~m e !ra vi la saltão as difTerenças.
O pres1dente.nao e chefe da força aim~da; não administra justiça; não fiscalisa as rendas ; é mero
administrador e executor, e mesmo como admin,istrador não· possúe todo o poder, mas reparte-o com
um conselho popular, que nas materias mais importantes deci~ com elle; e comtudo ba quem
tenha a ousadia de. affirma~· ~e m ~udor que $e quer
restabelecer· os anllgos cap1taes-generaes mawarados, e que se intenta engamir o povo.
Foi a esta expressão que chamei sediciosa e anticonstitucional; mas,.com que geito o fiz? Làncando
da cab~ç~ do n~bre d~pulado, .ª quem ella escâI!ou,
t?da a 1dea de mtençao acred1t.ando que a proi1unc1ãra sem pensar e sem reflect1r nas co nseqaencias
e tendencia per~gosa de tão incauta asserção ; emfim qualificando a asserção de sediciosa . e não o
autor della. Quanto fiz estan na ordem ; o que não
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estava na ordem era amontoar fãlsidades, e trabalhar por faze11 odioso o que era innocente . _
_
Para convencer.!'se alguem que a asserça~ _nao
podia deixar deixar de·ser qualificada de sed1c1osa
basta olhar que ella implicav.a na assembléa animo
decidido de enganar o .povo que repousava na s~a
ooa fé e se entregára confiadamente á sua sabedona
e imparci~lidade. Digo a assembléa, porque be~
que o projeclo seja obra d~ um deputado, _todavia
depois de ser declarado obJecto de <iehberaçao e ter
ate passado á segtiada disc 11ssão, passou a ser da
assembléa inteira.
Qual erl\, pois, o dever de um .deputado honrado
. vendo calummar as sans intenções ao.congresso ?
' Fazer o que eu fiz •: taxar de ~edi~iosas, expres~õ es
que claramente o erão; repelhr o msulto que lllJUStamenle se fazia á assembléa; poupando o homem,
stiamatisar a doutrina.
•
- gim Sr. presidente, firm e nos meus deveres não
me an?êpendo .de os ter cumprido, antes de novo o
!Ieclaro, todas as veze.s que nes te recmto se pronnn1 ciarem palavras ~nt1-co.n§t~tuc10naes,, ou que. m~
pareçãe taes, serei o pnme1ro que as denuncie a
censura. publica; sem attender a resp eüos huJnano& armado de todas as pecas, avançarei com de\ nod~ a combater quanto ressumbre -á anarchia. E
não será a anarchia, avan çando que ha no povo des' cõnfianças, que máis existem na imaginação dos
, nõbf.es preo pinafites, crea-las na realidade pelo escãlda·mento O.as express.ões, e pelo suspi:1~0 das conljecturas? Como __no estado da d1scu ssao desfaze•
agora o que mais não póde se~desfelló? ·
Na ·primei ra discussão tratou-se de reformar as
juntas de governo em opposição ao proj ecto que as
abole ; esta idéa foi dispersa.da e o projecio passo u
á segunda disCLlssão ; como agora desandar e por
de novo em questão o que já foi desprezado? .
Nerr! se diga que na segunda discussão podemos
destruir o que approvámos ; a segunda discussão
tem por fim ensaiar em particular e detalhe o que
ein · globo nos agradou ; podemos nella desprezar
detalhes que não quadrem com as idéas primordiaes
do projecto, ou subsbituir-lhe outros mais apropriados ; mas-regeitar os mesmos priucipios é inconseque.ncia, e é isto o que faríamos se repelíssemos
este artigo, porque elle envolve todo o projecto, e
regeitado elle tudo o mais fica lambem regeilado e
acaba-se a segunda discussão.
.
A força da verdade, Sr . presidente, é quem me
sustenta : é a verdade quem aguça as armas co m
que ataco; a ella só deverei a victoria qu e haja de
alcancar; é ella só a inimiga ..que deve, com razão
assustãr o nobre preopinante, e não a ~loquencia de
que me faz_ tão - gratuitamente preseate, e muito
menos a mesqu_inha lembrança das.minhas relações
de sangue."êom membros do- ministerio.
A eloquencia não assusta ao-erro, em b'oa fé con' vence-o; á falsa e vaidosa instruccão, ao crime, ao
1 egoismo, e á i"m.postura, disfarçadc1s com as roupas
. do sab~, da '1irtufte, do zelo, do patriotismo ~ da
} verdade, é .que infunde salutar susto, aprese ntan 7
do-os em toda a sua medonha nudez ; ro.uba-lhes a
esperança de .e.pplausos do povo illudido, porque
! tánto suspirão, pQrquo tanto intrigão. Ora," eu' ·creio, ou ao menos desejo crêr, que o nob-re preopinante não estará no· caso de temer tanto esta vi·sita, mas, ou tema ou não tema, ella é sempre
favoravel á nação.
•
. .
Quanto á relaç8es de-parentesco, é tão b,aixa a
insinuação de susto que ellas pos'são 'incutir na
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alma intrepida de um deputado, que não cuido gu.e
o ithistrn preopinante a apontasse seriamente. !Jue
tem de temer um deputado dos -ministros, e muito •
menos de irmãos de ministros? ·
Sr. presidente, não temos que temer .senão a voz
de nossas censciencias que nos accusa; procuremos
estar h.em com ella, fazendo o nosso dever, e não
olhemos para considerações estranhas. Se a tanto
chega a fraqueza do nobre deputado que á face tte
um seu par o assusta, só porque tem relações com
o ministerio, que misero guarda das suas liberdades escolheu nelle o povo do Brazil 1 Eu Sr _p_residente, mostrarei, sendo preciso, que conheço ma.is
a: dignidad e do lugar qne occupo; o tempo muda,
às ministros desapparecem, outros vêm ; venhão e
verão que os não temo, <I.Ue os atacarei, que não
í'êCUsàrei inimisades por berJfdo meu paiz : Deus e
aSüa voz, expr~mida pelos griLos de.. minha ccinsciencia, é só o que tomo. « Je crains Dieu, cher Abne1·,
et je n' ai d' aut1:e craint e. »
Agora,mesmo, se .os ministros que me são ligados por sangue, éftteutarem contra a liberdade e o
bem do Brazil, eu não serei dos derradeiros a desafia-los á leal combale, e chamar sobre alies a justa
vingança da tialria oITendida.
O .Sa . HENl\!QUES DE REzEND~; :-Levanto-me para
fazer. um requerimento que ha muito tenho em vista
mas sem fallar nelm, por ser isco rriuito da obrigação di:r V. Ex. ; vejo, porém, que é preci o faze-lo.
Sr . .presidente, tenho reparado que todas as invectivas e personalidades que tem havido aqui,
riascefuae ir a discussão fóra da cirdom. 1 ós vimos
a este lugar fazer Ji;iis e não .descomporm~lls:
am ã eü cá - não es tava, e já ollvia que se dizião.
aqui •personalidades, e procufàndo o fundamenLo
descobri .-iue as questões rola vão fóra da ordem do
dia. E' indecoroso.á assembléa e compromette o
credito ã.mlá; ,Í,iÍ por ahi se diz qiie nós vimos a;iui
~
disputar e não lazer leis.
Requeiro, pois, Sr. presidente, que todas as vezes
que qualquer dos illu~tes deputados disser uma invectiva ou sah.ir do objecto principal, V. Ex. o
chame imm ediatamente á ordem, porque a titulo
de'u.ma ei:pl~açãosinha, de dar uma resposta, começa-se em dize tu, direi eu ; leva-se uma i.ora em
queslões estranhas ao objecto ; perde-se o tempo, e
na!l.a de leis; ora, eu não venho pâra aq_ui ouvir
personalidades e invectivas.
Tal vez seja eu o primfjro que mereça ser chamado á ordiim ; mas quero se-lo logo que me tenha
desvairado, comtanto que se não consinta questões
fôra da ordem.
O Sn. CARNEIRO DE CA!tIPOS :--,-Sr. presideii.te, eu
não tinha tenção de fallar nesta mate ria, porque já
em outra sessão mostre~ os inconvenientes quir · a •
meu vêr resulla:vã~ ~a approvaçào deste projecto;
mas como os prmc1p10s que então expendi têm sido
censurados fortemente, e considerados como inconciliaveis com o governo c~nstitucional, direi em
defeza '1ellos o que me parnce necessario.
Na monarchia representativa é essencial que a
exec~ção esteja encarregada a um só, que é o mo.
narcha chefe do poder executivo, assim como a deliberação a muitas; e nas. províncias os seus governos respectivos devem ser formados sobre as mesmas bases. Estes prmcipios são verdadeiros, e são
os meus nesta materia; mas, se convenho da sua
bondade, considerados em abstracto, não concordo
na sua applicação ao caso. presente ; portanto, em
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princípios não discordo dos ·nobres preopinantes
que. sustentão o prójecto; só me desvio do seu parécer qnanto á océasião de otpôr em pratica.
Julga-se~como se diz no art. 1°, que está em discussão, que devem ·as.juntas de governo ser desde
já alJolidas; e argumenta-sé que os males que tem
so!J'rido as provincias provém da fórma que se deu
ás mesmas jun_tas, e que po_r isso nunca o effeito
cessará, se não fôr removida a· causa ; mas eu,
Sr. presidente, não estou persuadido de que taes
males procedão da organisação actual dos governos
provinciaes.
.
1 • A mudança repenfina da escraYidão para a liberdade, e a intelligencia errada da espressão soberania
do povo, e do mesmo termo liberdade, espalhada por
indivíduos de tençõe'S sinistras entre os povos, ou
c\ilda por estes mesmos, como noviços em doutripas
constitucionaes, tem sido, no meu entender, as
causas principaes das desordens que tem desasocegado as províncias. A estas causas ajuntarei a dos
partidês-diversos que existem 41as mesmas províncias, os quaes, posto que diversifiquem ·eJil idéas,
não tem duvida de ligar-se para fazer causa commu111
contra a fórma de governo escolhido, e ordem estabelecida; a cujo fim fomentão discordias de que esperão tirar partido para os seus inte.ntos particulares.
, Se a organisação dos gover?os fosse ª· causa radical daquelles males, as queixas se far1ão contra
ella, mas nas que vi e exam ipei attribuem-se aos
parLidos, nos quaes tem figurado ás vezes os mesmos
membros das juntas . Eis-aqui, Si;. presidente. porque
eu temo que es!e remedio em lugar de curar a
molestia a vá aggravar, por não ser applicado no
momento opportuno. Porém, disse um illu~r e deputado, se o mal se não remedêa já, tal'llez, quando
se queira cuidar delle, não seja já tempo. Respondo°,
cuidam.is delle já; essa é tambem a minha opinião;
mas não destruamos as juntas. O que es~á vencido
é que é preciso reformar os governos; pois façamos
essa reforma; demos-lhe um regimento em que
se marquem · claramente a-s suas attribuições, e
mostre-se por uma proclamação aos povos quaes
são os seus deve.res, para que conheção que não
lhes é licito crear e abolir governos s~undo Ih!!;
parece. Voto pois contra o primeiro art~o. ºporque
nelle se estabelece a abolição das juntas de governo; e direi o que entender sobre os outros para
que se reformem os abusos que tem moti v11dq tantos
males, e que precisão na verdlfde de prornpto remedio.
•
O SR. CosrA AGUIAR :-Sr .. presiàente, quando
em sessão de Z7 de Maio se tratou da primeira
discussãi. d'este projecto; eu disse então o que
julgqei c0'1veniente •para que passasse para• a segunda, em que ora está; e pareceu-me haver respondido aos argumentos de alguns Srs. deputados, que
opinarão não serem as desordens, succedidas nas
províncias, motivadas ~pela creação de taes governos pr.ovisorios, mas sim pelas circumstancias,
e por outras causas, etc. Eu poderia repetir agora
o mesmo que ponderei, at.j porque os argumentos
que hoje se apresentão são em verdade os mesmos
ainda que revestidos de outras vestes, e enunçiados
· .Pif outras palavras; mas não seguirei de certo tal
vereda, porque além de enfadonha, é de mais inutil,
e só serviria de roubar-nos o tempo: limitar-me-hei
portan.to á algmpas observações sobre a materia
em questão.
·
Parece incrível, Sr. presidente, que te!t<io-se
decidido por uma maioridade absoluta que este
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projecto passasse, para a segunda d~cui;são, e isto
pelas razões que se expuzerão ~m uma tão renhida
e longa discussão, se pretenda ainda agora o coo~
trario do que então se _venceu; porque outra cousa
se não pód& deprehender, se este art. 1° n~o
passar; por quanto . estabelecendo-se nelle a abolição dos actuaes governos provisorios cread"~ pela
desgraçada lei de 29 de Setembro, é claro que toda
a dôutrina dos outros artigos seguintes, e todas as
providencias estabelecidas neste projecto, dependem
daquell.a hypothes~, quero dizer, de ser apprôvada
a doutrma do refendo art. 1° o que se não fôr vencido, está tambem implicitéimente decididq que não
passem os ot!lros artigos, por serem todos fundados
na existencia, Jl na approvação uo referido primeiro
artigo . E não será isto . suscitar a mesma questão
já d ~cidida, e ven~ida em contrario da pretenção
dos illustres preopmantes, que se oppõe aq. vencimento des te primeiro artigo ? Creio aue sim~ muito
embora não passem como estão redigidos os outros
artigo~, ou masmo se accrescentem alguns additamentos; isto entendo eu, e em nada .se oppõe ao
vencido, porque não ataca a principal base, sobre
que está fondado este projecto, isto é, não destroe
q, abolição dos governos provisorios pela fórma
porque actualmen te existem; ao contrario eu mesmo
que voto, e votarei sempre para· que passe o art.1°,
não me conformo com a doutrina de alguns artigos,
que devem ser reformados, ou emcnda:dos.
Ainda outra vez instão os nobres preopinantes
par~ que se espere pela constituição, e que es te
pro1.ecto fique sustaifo para entllo ;- é em verdade
digno d.e a~miração. a repetição d.es ta opiniãl1;
porque isto importaria o mesmo que diz er,~nada
de reforma dos actuaes g(lvernos, vão os· povos
soffrendo, e tenhâo paciencia até qu e Jlela constituição outra cousa se decrete. Ah 1 Sr. presidente,
é preciso ter viajado ás províncias, e estar ao facto
do que ha acont~cido, para melhor conhecer o peso
dos males, que sobre ellas tem carregado pela
c1~ação de tão monstruosos governos; e quanâo
apparecerá·s.anccionada a nossa.onstiluição? Oxalá
podesse ser Já neste mez 1 Desgraçadamente porém
não é isto possivel, e a experiencia nos mostra.rã
o tempo que sobre tão impnrlallte objecto deverá
decorrer, especialmente se continu~r o mesmo furor,
e vo ntade de tantas emendas com que se tem em
verdade complicado a discussão "dos projectos, que
até aqui tem sido apresentados ..E.m vista do qüe
deixo ponderado, e do qµ e reflect1 na sessão de Z7
de ~!aio, voto que passe o primeiro artigo do projecto em discussão.
Julgou-se a materia sufficient'emente discutida;
e propõz o Sr. presidente se devia passar-se á discussão do art. 2°, e.., Yencendo-se que sim leu o
Sr. secretario o r eferi ao artigo,
•
« Art.: 2. 0 Será o governo das provincias confiado
provist>riainente a um presidente e conselho. ».
· O SR. FERNANDES P1NHEmo :-0 lrt. 2" deste projecto me parece falso, e que muito deixa á desejar
para complemento e perfeição oo systema adminiso
trativo: pelo principio de que para o exercício dpoder executivo necessita o governo de ser secundado por um mobil de acção de natureza anrl'l.og<f,
e da mêsma fórma que os movimentos do coraCão
são suppridos pelas arterias e veias d.estl4i buidas ·
pelo corpo hu[llano, assim importa collocar- se á
testa de c~da provincia um agente do executivo;
mas na va~a extenção das nossas províncias não
basta este só agente para .levar a v-ida á toda ·a
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circumferencil; esta roda principal da macàina politica depe~de de rodas· secundarias,· que co~m!l
niquem gradualmente a acção· ás partes _mru.s. remotas: o presidente conc~ntrado · na capital, .e um
administrador, que dirige . antes, do ·q~~ executa;
a aut2ridade muni~ipal é qu~ verdadell'amente, e
em todo o caso, sera o admm1strador de facto ; e_ é
por isso que para precaver embaraços na exec!lçao
offereço o· seguinte ·
(( ADDITAMENTO

« Que se accrescente que em cada mu11icipio ou

villa haj a um admimstrador subordmaodo ª? _adm'inistrador geral da província, ao qu~l serv!l'ao por
ora de conselho as mesmas camaras, mformcs como
por ora são. Paço da assembléa, 16 de Junho de
1823.-0 deputado, ~er'llandes Pinheiro. »-Foi
apoiad~.
.
o SR. PERErRA DA CuNHA (Não o ou.virão os tachigraphos.J
•
O SR. ARAUJO LrnA mandou á mesa a seguinte

«

E~l:&'WA

« O governo das província~ será confia~o ~rov~
soriamente á primejra au~ondade ecclesias l1ca, a
militar de maior graduaçao, e ao magistrado de
maior procedimento.-Araujo Lima. »
O SR. ARouceE R.ENnON mandou tambem o seguinte additameuto para o fim do artigo:
« Que se regul'hráõ pelo regimento que e lhe
der.~José Arauche de Toledo Ren don. »
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu estas
duas emendas e a do• Sr. Fernandes Pinheiro, a
qual foi apoiada 1;1a fórma do regimento, e tamb em
a do Sr. Arouche, que por i so se orde!iou q1;1-e fossem
impressas para entrai_:em na 3_• D-iscu_ssao. _A do
Sr. Araujo Lima, por nao stir apoiada, foi regeitada.
O SR. PEREIRA DA CuNR.\ tamb em mandou á mesa
um proiec.to de regi~entô par!! os gove~·nos provisorios ·mas entrou-se em duVJda se.deVJa este projecto ~er impresso I?ara depoi~ se discutir, ou se
devia seu autor retí{a-lo para 1r apresentando suas
alterações á medida que se debatessem os. art.igos
do projecto da nova fórma de governos prov1sonos :
conveio seu autor-em r etira-lo.
· O SR. PREs1riçNTE declarou então . que era chegada a ho;a da leitura d.os parece res, e por isso
ficava adiada a discussão do arl. 2°.
O SR. Rnrnmo DK ANDMDA como relator da com·
missão de fa:lenda leu o seguinte
« PARECEJI.

« A commissão de faz enda tomou em consid e-

raçàl> o requerimento de Antonio Machado de Carvalho, e te.-e p~sente assim a consulta do conselho
da fazenda, a que e11e se refere, como o decreto
de 30 de Março de \819, de qur. o supplicante não
fez menção, mas que a commissão exigi o por cópia
do thesouro, e vai junta a estes papeis para melhor
oonhicimento deste negociQ.
•
Do exame, a que procedeu a commissão sobre
todos e!tes papeis se manifesta:
« 1. 0 Que o supplicante reduzido a um estado deploravelde saude, e de decadencia pelos rtivezes, que
sofferu no giro do seu éommercio, pediu em 1817
um de tres ofticios, que apontou no seu requeri-

mento em attencão a serviços, que apresentou
documentados; mas não justifiçados; -e que .não
fôra deferidô, como tonsta da resoluçao de 6 de
Julho de 1818,· tomada na sobredi!a cod!iulta.
« 2. 0 Que pelo mencionado decreto forão attendidas as ·cinco filhas dó supplicante com a pensão
annual de 508 a cada uma, paga pelo thesouro.
« .3. ° Finalmente, que o supplicante , calando
aquella pensão j •confer?da, apresenta novamente
aquelles mesmos serviços, expõe as diligencias, que
tem empregado para occorrer ao estado de necessidade, em que se acha com a sua familia; e conclue
pedindo du~s mercês; l.• a ~e uma pensão suffi!
ciente para s1, e para as suas cmco fllhas co m so brevive ncia de umas para as outras. 2.• Que estas sejão
considerada como filhas de um homem benemerito,
afün de que sobre ella possão recahir quaesquw
mercês, ou graças.
« A commissão . á vista do referido julgou do seu
dever não entrar no co nhecimento da justiça da
pretenção do supplicante por hjiver a esse respeito
uma legi lacão propria, que não se acha revogoda;
qual a que manda decretar os seus serviços : e é de
parecer, que a representação do supplicanle pelo
citado motivo; e ainda mais por não conter algum
proj eeto de lei, ou de reforma urgente não ó objecto .
de deliberação da assembléa. Paço da assembléa,
16 de Junho de l823.-Afa1·tim Fmncisco Ribeiro
de Andrada.-Alanoel Jacintho Nogueira da Gama.
-José Arouche de Toledo Rendon.-Barão de S1mto
Amaro .-Josd de Rlltlende Costa. »
SR. PEREIRA DA
NHA (Não ô ouvirão os lachigraphó~.)
·
O SR. Pf-ESIDENTE declarou que na fórma do regimento ficava adiado o parecer; mas o .Sr. Lopes
Gama ponderou que seria conveniente demorar por
alguns dias a discussão da materia, ficando os
papeis na ºsecretaria para serem vistos e examinado
pelos S'rs. deputados. Resolveu-se que a iro se
fizesse; e marcou-se a sessão do dia 21 para se
continuar o debate do mesmo parecer.
O Sa. RrnEmo DE RE ENDE como relator da com~ssão de poderes leu o seguinte
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« PARECER

« A com missão de poderes tendo em vista o diploma ~o r. José Marianno de Albuquerque, deputado pela provin.ciã do Ceará, e confrontando-o
com a acta geral das nomeações da ref rida provincia o acha. conforme .a ella e ao decreto, -e
inslrucções que regulão as nomeações dos deputados. E' de parecer que o mesmo dopulacliP venha
tomar{) seu assento ne ta assembléa. Paço da a sembléa, 16 de Junho de 18·.23.-Hstevâo Ribeiro de

Resende.- Manoel · Jacinlf~o Nogueira da Gama.
-Antonio Carlos Ilibe-iro de Andrada Machado e
Silva. »-Foi approvado. •
O Sn. ARAUJO V1A:'lNA por parle da comimssão da
redacção do Diario ·1eu os seguintes apontamento
para a folha da sua reparação.
· Apontamentos que apresenta a commissão da
redacção, para ~e formar a folhadaquella repartição,
segundo as df)c1sões da assembléa.
·
• .
Vencerão no mez de Maio, Possidonio Antonio
Alves SOS, João Caetano de Almeida Silv11 80S, Pedro
Atronso de Carvalho '708, Manoel José l'erçira da
Silva '708, João Estevão da Cruz 508, Jo.é Gonçalves d4 Silva 508, Victorino Ribeiro de Oliveira
Silva 408, Justiniano Maria dos Santos 308. Paço
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da assembléa, 16 de Junho de 1823. - Como relator,
Anmfo Vianna .
Fallarão alguns Srs. deputados, e suscitou-se a
duvida se os tachygraphos devião começar a vencer
desde o dia 17 de Abril em que se abrira a assembléa ou destle o 1° de Maio ; e depois de algum
debate o Sr. presidente µonderou que era do seu
dever informar á assembléa que alguns dos tachygraphos vencião duas patacas por dia que se lhes
havia estabelecido para os excitar a estudar, o que
devia tomar-se em consideração para se decidir, se
lhes serião ou niio descon !adas aquellas dia rias nos
vencimentos que se lhes Linhão arbitrado.
Julgou-se a ma teria discutida; e propôz o Sr. presidente :
1. o Se os tachygraph.os vencerião desde o l 0 de
Maio ou desde 17 d Abril; e resolveu-se que vencessem desde o 1° do Maio.
2. • Se aos que tinhão recebiilo a diaria de d1;1aS
patacas serião estas descontadas, desde o .mencionado dia 1° de Maio ; e decidi o-se quo sim.
o n. PINHEIRO DE OLIVEIRA, como relator da
commissão de instrucção publica, leu o seguinte:
« Pl\OJEC'fO
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a commissão de constituição, com outras da mesma
camara anteriormente apresentadas.
O Sn. DUARTE SILVA :-Sr. presidente, acabo de
receber um officio do governo prnvisorio da minha
P!Oviocia, com o resum_o estat~stico da sua populaçao. Conhecendo eu quao defeituosos erão os mappas anteriores, e a sua infidelidade, requeri áquelle
governo a tiiligencia de us haver mais exactos para
o que offereci modelos.
O governo annuio a minha rogativa, e a brevidade do tenipo, como elle confessa, não deu lugar a
toda a precisa exatidão: todavia assegura poder-se
afirmar que a população da província chega a 50,000
almas. Offereço pois o referido officio e mappá para
ser n:mettido á commiõsão de estatística, se esta
augusta assembléa assim o houver por bem. - Foi
re.mettido á commissão de estatistica.
O Sn. PAULA J'l'lELLO :-Eu queria que a assembléa
resolvesse se tem um deputado rlireito de propôr, á
bem de sua provinr.ia, medidas que são do alcance
do governo, mas esquecidas por elle, ou a sobrestação de outras praticadas pelo governo e prejudiciaes
a província '/ Se não se rne estrauhar, se é isto licito,
eu quero offerecer .uma indicaçâo, que julgo muito
necessaria, e de muito interesse relativamente á
província de -S . Paulo, que demanda a mais séria
attenção do governo .
O SR . Ái'iDRADA MACHADO :- Não póde haver duvida: é licito a qualquer .__ r. dep utado fazer as propo tas que julgar convenientes. _
O SR. PAULA :ifELLO :-Mas advirto que não fallo
de prnvidencia geral; Liato de uma medida particular.
l\fuitos Srs. deputados disserão que podia.
O SR. PAULA l\IELLO :-C0mo tenho nolicia que
está a província de S. Paulo so[rendo os maiores
vexames em conscquencia de destacamentos continuos de milícias, inutilmente disseminados em suas , j, ~/\.....,.
costas e capital; e como para peior li, ha pouco,
•
no Diâ'fio áo governo que se manda fazer nella um novo Eg'],l.ta1ll_cnlo de tropas -p<!ffi_a caml1_anba do
Rio da Prata, bem que com o especiorn pretêxto de
voluntiriÕ, que só o será em nome; não posso dispensar-me de desafiar a ·attcuçào do governo a este
respeitô propondo á asseru bléa para esse fim a seguinte indicacã.o que mando á mesa.

« A assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio tlo Brazil decreta o seguinte :
« 1. 0 Será r pulado beneme:ito d~ patria e cor_no
tal condiicorado com a ordem unpenal do cruzeiro
ou nella adiantado, se já a tiver aquelle cidadão,
que até o fiUl do corrente anno apresentará assembléa o melhor tratado de educação ~hysica, moral e
iutellectual para a mocidade braz-tleira.
. _
u 2. 0 Uma cummissão composta de sete c1dadaos
de conhecida liLteratura e patriotismo, nomeados
pela a sembléa, decidir~ qual dos tratados offerecidos merece a preferenc1a.
« 3. 0 ão havendo concurrencia e apparece n~o
um só tratado, ainda assim verificar-se-ha o pren110
determinado pelo § 1•, se a · comr?i~são o julgar
digno de impren~a. Paço . da ª?se~olea, em_ 16_de
Junho de lt-23. - Belchior Pinheiro á~ Olu:eira,
Jfonoel Jaci11lho Nogueira da Gama, Antonio Rodrigues I' elloso de Ofüeil:a, ,Jfartim Fra~ci~co
Ribeiro de Andradci, .Antonio Gonçat'lieS Go11nde. »
Ficou para 2ª leitura.
o Sn. Pn&SIDENTE as ignou para a ordem 1º a
« 1 'DICAÇÂO
continuação da 2• disru ·sã~ do projeclo sobre governos provisorios; 2° regimento da asscmbléa :
cc Proponho que e t:onvide o governo a tomar em
3° segundas leituras de propostas.
séria consideração o seguinte:
Levantou-se a so.são ás 2 horas da tarde.
cc A provincia de S. Paulo necessita das beneficas
Jose Rica.rdo da C~sla Aguicir d'Andradci, secre- vistas do governo pelos gravames, que.soITre com
os reiterados, e numerosos de lacamentos miliciatario.
nos na capital, em Santos, e .mais pontos da cosia,
e que ainda mais vai so!frer com o recrutamento
Sessão em t '7 de Junho tle t 8~3
para o Sul, que se determinou na mesma.
« Na esperança de se podrrem lalvez remediar
PRESIDB:'ICIA DO
R. A:-IDRADA E SILY-\
cs es gravames sem detrimento da grande cansa,
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da desejo se me revele expór algumas reflexões. Prinmanh[\ fez-se a chamada, e acharão-se prç entes cipiando pelos destacamentos nas c~stas, parecia-me
53 falÍ.amlo com causa mofüada os rs. Ribeiro de justo lembrar, que, estando em mar a nossa esqµa-·
R~zende Calda!il\ Gamã, Xa.viex de Carvalho, e Car- dna, e jâ qonsideravel, e commandada por tão haneiro da 'cunha, e som ella o Sr. Ferreira Barrelo. bil almirante, talvez fosse possivel escusarem-se já
O Sn. PRESIDENTE declarou aberla a sessão, o os mesf(1os, pi;incipalme.ntQ porque s~undQ..a · nQti~
cias . de Portugal devemos - pensa.e .-nã,o_virâõ mais·
lida a acta da nnteced,enteJoi appl'Ovada.
O Sn. ARAUJO LmA apresentou umas instruc- tropas iniml!Jas, ou não v~ráõ tão e do, e então se-1
ções que ultimamente Ih tinhâo sido romettidas gundo ãs novas qot.icia-s, poacreínos com tenu10
pela camara de Olinda. Decidio-se que fo sem par\\ ~orna r nov11s pl'ecauções,
16
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" ;\'Ias ainda quando se não possão já e scu~a1: es~es muito mais mandando-se -cassar, e abollir certos
destacamentos, .talvez se possao dO menos d1mmu_1r, privilegios abusivos, que até agora injustamente
supprimindo-se n'alg~ms pontos, como nos m eno~ m- tem capeàdo á muitos no desempenho de seus deteressantes, e reduzmdo-se a menor numero n ou- veres ; e muito principalmente, se se incitarem os
tros, como em Santos, onde já havendo guarnição animps dos vo.l untarios com promessas de proximas
propria de primeira linha, talvez só com ella, e com vantagens e premios.
as milicias de ·.seu termo _se possa por ora manter a
cc Certissimo eu da justiça do governo espero, que
'p raça, dispensando-se por conseguinte os milicia_- a província de S. Paulo lhe mer ecerá attencão,
nos de serra acima, que tanto padece m com tal cli- obtendo os remedios de seus gravames, ou ao meºnos
ma, e tanta falta faz em á suas casas, e aos inter es- aquelles, que as circumstancias permittirem. ses de \oda a provincia.
·
.
Paço da assembléa 14 de Junh'l de 1823.-0 depu« Quahdo comtudo nem uma nem outra medida t.ado, Paula. »
· seja praticav0l, é sem duvida a de serem trocados, • O SR. PAULA MELLO :-Segundo o que se pratica
e substituidos milicianos destacados cm Santos por em casos identicos parece-me que a marcha é retantos pagos, quantos são os agora reside ntes na ca- melter-se ao governo, sem passar pelas mais forpital,. que, como taes, sã? m ais aptos para a defeza mulas do regimento, por· isso mesmo que a indicamais importante, benefi ciando-se ao menos aquelles ção não é imperativa.
,·
com a v;mtagem do clima, e proximidades d.e suas
O
SR.
FRANÇA
:-Parece-me
que se deve remetter
familias, dign os certamente desta pre fer encia, por
~o governo para dar as providencias que julgar
isso mesmo que milicianos.
« Passa ndo ao des tacamento para a guarnição da Justas.
O SR . ANDRADA MACHADO :-Eu creio qu e não se
capital, parece - ~e que muito se be.n~ficiava ~os
milicianos, reduzmdo aquella guarmçao á mutto mandou recrutar, mas que se acceitassem os volunmenor numero, medida talvez muito praticavel, tarios: sendo assim é desnecessaria a indicação.
querendo-se; poi~, sendo a cid~e central, e def~~ Em geral es timaria qu e tivessem fim estes recrutadida pela serra, so dep ende de uma força de pohcia mentos; mas não quero pedir para a minha proem que é admissivel uma restricta economia de pra- víncia um privilegio; se nas mais províncias
cas, ou por meios de supp1:essão de alguns gua rdas quando ha precisão se rP,cruta, não vejo razão sufi·
(co mo além de outras a de palacio, em verdade su- ciente para se exceptuar a de S. Paulo.
perflua, querendo-s e mudar o thezouro publico para
O Sn. RrnErno DE ANDILADA :-Posso affirmar que
a casa du banco) ou por meio de diminuição de ou- não ha semelhante recruLamenLo naq uella província.
tras, reforçando - as porém de polvora e bala, para Convidarão-se para defender o imperio na provínsuppir ao numero.
cia do Rio Grande e Montevidéo os que voluntaria•
" Qualquer destes remedios indicados, (quand o não mente quizessem faze-lo; portanto é um simples
possão ser todos) não só alli viria aquelles povos, convite, não ha recrutam ento.
como aquelle thezouro, que está assás sobrecarr eAo que diz o nobre deputado sobre os destacagado present.emenle com o peso da folha militar, mentos para a costa, devo dizer que é indisp~nsa
mui crescidamente superior ás forças do mesmo, e vel esta medida nas actuaes circumstancias, pois
de que resultão tantos outros males.
.
ha necessidade não só de defend er as costas dos
" Mas os gravames expostos vão subir ao maior invasores de Portugal, mas lambem das descidas de
gráo por causa do novo r crutameJ!lO, que se vai {liratas que apparecem frequentemente em barcos,
n ella fazer, e ainda mais, se elle fôr coactivo, e vio- e- que podem causar damnos aos povos. Todavia a
lenfo . Com effeito é notorio, que aquella provincia assembléa póde mandar remetter ao governo a intem dado para o Sul muitos mil homens em _poucos dicação se lpe parecer.
annos, e que ainda ·no passado remetteu íLesta
O Sn. PAULA MELLO :-Eu receiando opposição,
e r e mais _de mil e cem praças, de que só voltou jã de proposito não fiz a indicação em tom tmperamuito menos de metade; é tambem no1orio, que tivo ; logo porque se quer obstar a ella? Vã ao goem tempõs de recrutamentos fogem da provincia verno ; elle a tom e em co nsid eração remediando
peló ·m.euos tantos quantos são os recrutados; é não tantos mares que talvez ignora. Repito qne eu esmenos notorio, que presentemente tem ella em ar- perava opposição, mas não de certo dos deputados ·
mas não muito longe de duas mil praças, (segundo da minha mesma província.
me informão) o qtte sempre dependerá de grandes
Fizerão-se i).inda algumas reflexões ; e afinal de' forcas em si para a defeza, attenta a longitude de cidio-se que se remeltesse ao governo, para este a
sua· cos ta; · é emfim notorio o actual estado de sua tom<!J' na consideração que merecesse.
população; . parece-me portanto, que ella é digna
Passou-se á ordem do dia, que era o artigo 2° do
de merecer a beneficencia do governo, escusando-a projecto sobre os governos provisorios, que ficara
d'aquelle contingente de tropas ordenado, o qual adiado na sessão antecencnte.
em outra próvincia ou não esgotada, ou de muita
O Sn. RoDRIGUES DA CosTA olfereceu uma emenda
maior população, . talvez não faça o peso, que sc!Il
que foi lida pelo Sr. secretario Carneiro de Campos
duvida vai nella fazer.
« Mas se a sabedoria do governo julgar para ella mas tendo-se ponderado que era mais um novo proindispensavel actuelle saerificio, parece-me que ao jecto do que uma emenda, foi restituída ao seu illusmenos é ella digna de 11\erecer, que se deixe ao tre autor para que fosse apresentando as suas
seu · reconhecido e proveitoso patriotismo o desem- emendas á medida que se discutissem os artigos.
penho d'aquelle fim, ordenando o governo, que esse Em consequencia disto mandou ! mesa o mesmo
recrutamento seja tão sómente, e no todo voluntario Sr. deputado a emenda seguinte:
e nunca coactivo, e violento ; pois talvez ainda
«EMENDA
:assim se conseguisse o fim, principalmente se a leva
se tirasse não só das milicias, como das ordenanças,
« Em lugar do conselho em que falia o projecto
· onde penso haver ruais habeis, que n'aquellas; que parece destinar-se só ao executivo, se estabe-

l

?

•

SESSÃO EM 17 DE JUNHO DE 1823

63

lecerá um conselho ou junta afim de deliberar sobre buição d~duzida de uma pretendida essencia ·? Não
todo o bem e melhoramento_do paiz, que durará o será mais pru~ente, e polit~co dar aos povos ao
tempo preciso1 e conclu~do s.e dis~olverá.-:-Manoe! menos um presidente de pJ'OVlncia de sua eleicão e
Rodrigues da t.iosta .-Nao foi apoiada.
C?~flança, .e'!lqu~nto não se ~stabelece a respônsaO SR. FRANÇA :-Parecia-me necessario fazer um bi~id~de mu:~1ste~ial, essa umca salvaguarda dos 'diadditamento a este artigo, pelo qual se mostre aos reitos de cidad_ao ~ Ser-n~s-ha licito, á nós procu..,
povos que a constituição ha de dar a fórma dos go- radores. da naçao impôr a mesma nação uma lei
vernos provinciaes ; por este modo removem-se as contrana ao seu sentimento, e vontade soberana ?
suspeiLas dos povos, que justamente desconfião de
A' vista do exposto, Sr., !?residente, penso ter, na
tudo o que é provisorio. Eis-aqui o additamento.
emenda que otrereço, conciliado a nomeacão popular
cc E em quanto por artigos de constituição outra com ~ssa. proclamada. caracter.istica dé Imperado;
cousa se não determinar,- Paço da assembléa 17 de const1tuc10nal e obVIadcr ao rnconveniente de ser
Junbo de 1823. - O deputado fi'rwnça ». - Foi !!ºmeado pr~sidente de província, quem se julgasse
apoiado.
_
ma:pto, ou nao qu1zesse expôr-se a tamanha responDepois do algumas observações sobre as referidas sabilidade.
emendas, julgou-se - suffi.cientemente discutido o
« EMENDA
artigo ; mas antes de passar ao 3° annunciou o
Sr. presidente que na sala immedi11ta se achava o
cc 1. 0 .0 presiden t.e será o executor, e adminisSr. Josó 1!ariano de Albuqnerque, deputado pela trador geral da província.
província do Ceará ; e sendo introduzido na fórma
cc 2. 0 Será ele!tçi pelos mesmos collegios elei toraes
do costume, prestou o juramento do estilo, e tomou qne elegerão os de12utados.
0
assento no congresso.
e< 3. A sna no.meação será confirmada pelo ImPa sso u-se ao art. 3° que foi lido pelo Sr. secre- perador.
tario Carneiro de Campos.
«"4. 0 Não poderá ser removido sem crime ou male< Art. 3. 0 O presidente será o f'.xecutor e adminis- versacão.
trador geral da província ; será da nomeação do
« ~. 0 Só podem ser elegi veis aquellas pessoas que 1
Imperador, e amovível ad nutum. »
dentr~ de um mez contado da recepção do presente \
O Sn. ANDRADE LulA :-Sr. presidente : E' uma decreto, derem o seu nome para candidato nacamaxima bem conhecida em politica, que nem mara da capital.
e< 6. •A cam.ara da capital participará aos collegios
sempre a melhor instituição considerada em absque se tiverem offerecido.
trato, é a melhor na pratica. Uma lei que fizesse a os candidatos
0
<e 7. Se em alguma província não apparecerem
felicidade de um povo dado, faria igualmente a
desgraça daquelle, cujo estado mental, e prevencões candidatos para presidente fica livre ao Imperador
recebidas esLivessem em manifesta opposição coin o nomear quem lhe parecer.- Paco da assembléa 17
de Junho de 1823. »-Não foi ápoiada.
espírito, e disposição da dita lei .
Embora se diga que é attribuição &ssencial do
O Sn. HENRIQUES. D.E REzENDE : - Sr. pr~sidente:
poder executivo o nomear todos os em pregados, Para que fosse r eJeitado este projecto allegou-se
que devem dar cumprimento ás leis, e u não posso com as ~esconfianças dos povos : mas eu qu e estava
convir em que o presidente da província seja da convencido, e amda estou ; .que a reforma era innomeacão do Imperador. Sim, eu digo com o grande dispensa vel, votei pelo projecto, reservando para
Lokc que não .conheço a essencia de co usa nenhuma : este art. 3. 0 propõr alguma emenda que conciliasse
e muito menos conheço a esseneia de um Imperador o systema actual e os direitos do Imperad or com as
constitucional, e partes integrantes dessa gabada circumstancias do tempo, que são a maior autoridade
essencia .
do mundo. Todos sabem que os governos das proEu olho, Sr. presideute, tão sómente á utilidade vincias são uma emanação do chefe supremo do
dos -povos, é esta a mità da minha iiolilica. Os JlOVOs pod1;Jr executivo.' que deveria em pessoa estar pre.deste vasto Imperio, Sr. presidente ha longõtempo, sente .em toda a parte; mas como isso é imposs1vel,
calcados pelo despotismo dos delegados dos mo- nomeia pessoas que em seu nome governem as
narchas; olhão com horror para tudo quanto é fa- províncias;. é est~ um direito que lhe compete :
bricado no segredo dos gabmetes. Elias veem nesse mas é preciso, visto que este decreto é provisorio
projecto uma organisação de governo, que se diz de que o 1!11P.erador ceda de u~na parte da plenitude
fórma constitucional em epilogo ; mas cuj11s auto- desse direito em favor das c1rcumstancias.
ridades, que mais pódem, são da nomeação do
Se os povos viss_em ir daqui um homem. para
Imperador ; o um conselho de nomeação popular, governal-os pensanao que era um homem de feição
mas que nada mai póde senão dar co nselhos, e mandado para torcer a opinião publica. e forcai-o~ fantasiar melhoramentos . .
a receber o desp0tismo que elles entendem q·ue do
Essa organisação degoverno, Sr.presidente, seria Rio de Janeiro pretende este nder-se a todo o Imboa se já estivesse estabelecida a responsabilidade perio. Par11 conciliar pois estas circumstancias com
ministeral ; se os povos nada temessem do que se os 'direitos do imperador proponho o seguipte addipóde conchavar em um gabinete ; se elles não pu- tamen to,- Se.til.!!~ nomeação do Imperador, m<,1..s
dessem duvidar, de que a assembléa tem toda força tlfadQ....{l entre,..J!S pessoas da m~ma província-.
para reprimi~ os abusos ministe1:W,es ; se e~lles e_m uando se fizer a lei constituçional e fixa, que refim não estivessem, como aqui se tem dito, tao gule a fórma e a nomeação desses governos, então
.exaltados, e n'uma desconfiança quasi completa de outra cousa será determmado.
tudo o que se faz no Rio de Janeiro. Supponhamos,
Dir-se-ha que, é um direito do Imperador a es.Sr. presidento, que os povos desobedecião á essa lei, colha ; e11 já convim nisso ; porém muitas vezes
nós em vez da paz lhe levaríamos a guerra, e guerra fazem'ls o que nos parece menos regular, em razão
civil. E então Sr. presidente não será mais prudente, do imperio das circnmstancias ; e o Imperador deve
e político, emquanto não ha responsabilidade, em por agora limitar esse direito ' principalmente
nm momento de tanta crise, reuunciar á essa attri- quando não ha nenhuma razão para que elle e a
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nacão sejão melhor servidos por pessoas antes desta
db • que daquella prnvi:ncia. Dirão talvez que os
povos não costumão respeitar muito pessoas que
alies virã,o ir com o cartapacio para escola. Fraca
razão ? Esses abusos é que nós devemos reformar :
' é necassario, Sr. presidente, acostumar os povos a
ver nas autoridades püblicas a lei, e não os homens :
ol:fedeça-se â lei, e não importa o individuo que a
executa : é.Jl.e.c.e.ssario tirar dos povo~ esse espirjto
,~:Ul...§..~_Estição com que o!Juvão com. :UO: ar de ipis' terio pai'a- os govêrnadores que vrnhao de íõra,
G.QplO- se elles viessem do foo . Eu mando a mesa o
meU-·aditamento.- Foi apoiado.
O SR. BAR:\o DE S.\NTO AnARO ;.:...... Tambem proponho uma emenda a este é!rtigo. ,
A lei deve ser clara, para que a sua intelligencia
esteja ao alcance de todos : Na primeira pai;j.e deste
artigo, dâ o seu illustre autor a definição de presidente, e diz : - será o executor e administrador;
póde haver quem entenda, que nesta definição não
ha senão mudança de nome, e que se vai restabelecer o odiozo étirgo de governador. Para tirar todo
os mo ti vos de desconfian ça, e por isso que esses
governadores se dizião representantes do soberano,
seria ã meu Yer conYeniente ajuntar â definição a
palavras de que o presidente não é representante,.
mas unicamente executor ou agente do poder executivo.
Voto pela doutrina da segunda parle do artigo,
, quero dizer, de que é do Imperador a nomeação do
presidente : E~ ta doutrina é fundada nos princípios
da unidade da execução, e da respon abilidade.
Não me parece porém conveniente a disposição
da ultima parte do artigo : A lei tem marcado o
tempo da duração do exercicio dos empregados publicas nos. officios, de qu~são encarregados ; o go>erno os conserva, se elles sen-em bem, e não rnjo
necessidade de se alterar a lei, e esta pratica.
Fundado nestes principio offereço a seguinte
« EMENDA
« O presidente serâ o primeiro administrador na

ordem da organisação administrativa, não para representar o governo, mas para em seu nome executar e administrar : E serâ da nomeacão do
Imperador. - Barão de Santo Amaro . .,,·_ Foi
apoiada.
·
O SR. FRANÇA :- Eu faria a este artigo unicam ente
uma emenda de redacção no. termos seguintes« O presidente serâ administrador geral da província, e executor unico das deliberacões tomadas
em conselho: será da nomeação do imperador, e
amovível ad nutitm- » Deste modo me parece mais
clara a doutrina, e se evita toda a interpretacão,
ínductiva de conflictos de jurisdições entre o presidente, e o seu conselho .
O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a referida emanda. ão foi apoiada.
O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE:- Não concordo
com o que acabe:l'·de ouvir ao illustre preopinante :
11unca serei de opinrao que o presidente não possa
ser tirado, senão <tas ess_Q_é!§. _ ~ provin_cia, para
onde elle fôr : seria isto mostrar uma certa rivalidade, que se não de..-e tolera . ão posso õiívir que
o chefé do poder executivo haja forçosaménté de
nomear esta, ou aquella pessoa : quando elle faz a
nomeação dos maipstrados, e de . quaesquer outros
funccionarios pub1icos, não deve tet· em vista, se
não a capacidade de cada um delles : e ser desía,

ou daquella província' é cousa que não deve influir
para nomeações : Q..Bra~il n@ {órma se não ulna
familia : todos -somos irmãos ; e não devemos fomentar rivalidades indiscretas. Demais uma tal
l'ímitacao seria uma infracção da autoridade do
chefe da nação ; pois uinguem póde negar que é das
suas attribuicões nomear as pessoas para os cargos1
conforme elie entender que é mais proprio, e mais
conducente ao bem geral da nação : voto pois pelo
artigo, fazendo simplesmente a seguinte emenda
que mando á mesa.
«EMENDA
1C Art. 3.• O presidente serâ da nomeação do
Imperador, e senirá em quanto assiro fôr conveniente.-Paço da as.embléa 17defonho de 1823.0 deputado, Albuquerque. >1- Não foi apoiada,
O Su. A DR.IDA MACHADO : - O terceiro artigo
deste projecto tende a tres cou a : primeiramente
a mai·ca1· qual seja a attribuição propria do ptesidente da provincia, e extende-sc até as palavrnsadministrador geral da província-; em segundo
lugar.. a mostrar a fonte da sua nomeação ; e em
terceiro a definn· a duração das suas funcções.
Contra a primeira parte vi que alguns senhore · deputados fallarão, dizendo que a achavão pouco
clara : tal foi um illustre deputado que -ulTereceu
uma emenda, a qual não apoiei, por pa.i·'cer-me
puu_Ço comprtlhensiva, e não abranger o preciso
nas palavras - executor unico das deliberaçõe - do
con elho.
O presidente não executa só o que se dedde em
conselho ; executa tudo quanto manda o minislerio
competente debaixo de cujas ordens e tã, e mais
assim é administrador; administrar implica tal qual
poder disc~ecionar~o , em_bo~a s~ja regulado por
ordens e mstrucçoes ; nao e pois pura execução.
Daqui se vê que a palavra - administrador- não
é supertlua no artigo; sern~ a declarar uma da
funcções de presidente que é mais ampla que a mera
execução. Houve quem embicasse com a palavra
-geral- cuidando, que anniquilava todos os mais
admini tradores secundarias da provincia..
Ora administrador geral não quer dizer administrador unico ; o que . ignifira é que elle é a fonte
por onde vem as ordens do ministerio, que elle as
di tribue ; o que implica a exi-tencia de administradores de província de segunda ordem. E' administrador geral da provincia, porque a elle é que
se expedem as ordens rcspectin á província, das
quaes executa elle o que pode, e o rc to manda executar pelos s~us agentes. Q)!anto ao odioso nome.:_
executor-nao posso achar-lhe razão e não acredito
na existencia, ou possibilidade de semelhante odio
aliâs tudo seria odioso neste mundo, e odiosi ·simÓ
o poder executivo. Sr. presidente tudo o que é necessario na ordem social nunca póde er odioso
salvo se é mal entendido, e ha quem trabalhe po;
desvairar o po~' o, ou se não queremos governo 1· e
n~ste caso ~eixemos de ~qui vir, porque nó . o q ué
n~mos aqui fazer e aqu11lo para que nos nomearão,
foi para fazer gover!lo, e_ não desfazer governo . A
segunda parte do artigo nao póde, a m u vllr,·deixar
de ser approvada, por ser ·conformecomasidéa que
grassão na assembléa.
Tem si~o quasi g~ral~éble l'CUonbécid& que o
mal das JUntas provisonas vem de ser a execncão
porlflaqa a u1rt elemento popular, a quem pela
essencta das . cousas não compele executar; e a
emenda que trnl1a por fim tornar a cousas ao antigt>
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chaos nào devia sei apoiada como não foi; e por os presidentes, antes não os podesse retirar dos
isso não fallo sobre ella. Digo porém poi" conftrmar empregos sem culpa, succederia que a administra..:
a minha opinião que sendo o presidente de província ção podia ser tibia, desleixada e. negligente, sem
um agente de execução, a sua nomeação deve per- que o governo o pudesse remediar; pois não montencer á mesma autoridade •que nom~a os ::mtros tando os descuidos a ponto, que justificassem um
agentes de execu~o ; a qual entre nós é o Impe- processo ou por não serem especificados na lei ou
rador:
·
·
·
por não existirem as precisas provas, vedµda era a
Um nolrre preo.Pinante propoz u~a emenda que demissão e devia continuai' em mal do povo uma
restringe. a escolha de S. M: á. s~.ge1tos da mesma administração inerte, pewr .muitas -vezes do que
província e esta emenda fo1 apoiada. Contra esta uma illegal.
Orá isto é absurdo, mas é o 'que seguir- se-hã do
emenda f™lou já outro npbre preopinante e ao que
me parece. com val~ntes ~azões, pouc~ tenho de que lembra o nobre preopinante. E' por isso .
accrescentar. Eu não J ulgue1 ser necessano pôr con- convenie,nte e justo .d eixar á discripção e sabedoria
dições á nomeação do Imperador e. restringi-la aos do governo a remoção dos presidentes assim como
moradores da pro,.incia, á.CMja testa tenha de pôr-se se lhe deixij a nomeação.
o presidente pelo risco, que podia nascer de seme- . O Sn+ HENRIQUES DE REzENDE : - Lernnto -me,
lhante disposição. ·
· Sr. pres1dente 1 para responder aos nobres deputaE' mister que nos persuadamos, que os goverdos do que me impugnarão. A familia brazileira,
não podem ser oppostos ás opiniões dos governados; dizem, é uma só e o Jmpérador tem ó direitô de
govcrn9 que se oppõe á opinião conhecida do escolher qual~n er. São esses Lambem os me us prinpovo deixa de ser goyerno em breve tempo. Uma cipios ; eu já preveni essa objecção; mas as cirdas opiniões das províncias, que não é contestada, é cumstancias e as desconfianças dos.povos exigem a
o ~sejo de ser governadas por aquelles que sabem medida que propuz e é o que ainda se não destruio.
as suas nêcessidades. O governo de S. M. 1. Mas, . não haverá, diz!1tn, nas províncias uma
não ignora isto e muito menos quanto é perigoso ir péss.oa c~paz para governar. ~u estou bem longe,
de encontro a opinião geral. Não desconfiemos-pois Sr. presidente, de pen11ar assim sobre as provindo governo alie não hade escolher os presidentes das ci~s; ellas tem pessoas para virem aqui cooperar
províncias, senão de entre os ctdadãos das mesmas na factura das leis e não tem para governar 1 Te~
províncias, quando nelías se encontrarem cidadãos pe soas que ne ta as embléamanejem os interesses
conspícuos, benemerilos e dignos de' um emprego de todo o Brazil e não hão de· ter quem execute
. tão rel\'.)vante.
essa~ mesmas l.eis no. 11equeno circulo dessa proão é preciso marcar · ao Imperado~ a linha de vmcia; onde . elles v1 vem e qo.e elles conhecem L
conducla, que deve observar; é mesmo pouco
ão posso crêr.
airoso estreitar-lhe o circulo da escolha; e- de roais
Em todas as proyincias, Sr. presidente, ha capiperiaoso; demos o que é llluito possivel, que não tães-móres, colllJllandantes e pessoas que occupã"o
haja na província nenhum cidadão capaz do alto lugares de magistratura ; e todas essas pe~oas
emprego de presídente, sendo o gov~rn? ob~igado á estão mais ou menos enfarinhadas nas materias 'de
nomear tão sómente pessoas da provmcrn·, via-se na admibistração e são capazes de governar. Desgranecessidade de eleger menos dignos e inidoneos. ç11;do Brazil se não tivesse homens para e:i:ecutar as
Ora ·qual de nós seria tão ousado que pedisse a sna leis -em que elles mesmos tem collaborado e que
responsabilidade quando a l~i. o forçou a. n~me~r exigem muito .maiores talentos 1 Quanto ao dizer-se
incapazes? Ora a respons.a bilidade do m1msteno que o meu additame.nto. é proprio para fotroduzir
é uma das éOusas essenciaes nos governos constitu- rivalidades, nã~ é assim, .porque este proj ecto é
cionaes e urna dás primeiras garanliits; se lhe pro>irnrio e o meu addital!lento é uma medida para
dermos garrote, tornando inju to e impralicavel conciliar este decreto com a desconfianças em que
o exigir-se, faremos o maior mal ·possível. Em ler- estão os povos : é uma medida que-requerem as
ceiro lugar amrma o artigo que o presidente será imperiosas circumstancias do tempo; maximc l
amovível ad nutum, o que é conforme a idéa q"ue quando pelas leis antigas, seg·updo a minha idéa 1
n'um systema constitucional devemos ler do poder depois da expulsão dos hollandezes, nenhum~
executivo.
•
pe soa de fóra (ao !llenos .para Pernambuco) podia ,
A esta ~alavra propôz um nobre deputado que se occupar o empregos mu01c1paes e outros; e t.odavia
substituisse-continuará.eq:iquanto o bem da nação não houve por isso rivalidades, porque as circumo exigir. -Eu ~erguntaria ao 1llustre deputado, stancias do Lempo assim o exigirão. "Nem se diga
quem hadé ser o Juiz _ua, conven~encia ou d.e qua por que em tal caso seria menor a r~spousabilidad~
bem da nação contmue ou nao o presidente da dos ministros; pois não vejo porque razão erão
pro\;ncia T lilarece IJl)e não deixará de concordar menos responsarnis o mini tros quando uma proque é ·o go•erno o então vem a dizer a alteração o vincia fõr governada por nm indiYiduo tirado
mesmo que o artigo. Outro nobre. deputado at~cou dena mesma, do que quando lhe mandarem um de
por outro lado à disl:'osição do art:J~o !lºs segumtes fóra. •
·
termo : sendó preSidente de provmcia um empreA nomflaçãçi não é em ambos os casos do Imperagado como os outros e não sendo os outros empre- 'ttor? l\Ias, dizem, o Imperador e o ministerio não
gados privados tios seus empregos,_ 'en~o por conhecêráõ em províncias distantes pessoas babeis
culpa;porque-se hade fazer esta excepçao cont~·a os puece-rile que isto não faria .iUUita honra ao
preside.11tes ' Mas o nobre . deputado não .v10 a ministe~i~. P~s~açad~ Brazil se o Imperador e
di1Iere~a qúe faz do outros etnp_re~ados um pre- seus rm~tr?s nao _est1yerem ao facto do que vai
sidente de premeia ; elte é o mirustro de estado pelas p~ovmc1as /3 nao tiveren~, ao meq_os em gera,I,
da(tnelhl l_lr'óvinci& e como o ifmperador remove conheoimen o das pessoas mais notave1s iqne nella
Uvfementé o!I ministrós de. estado,1 parec conforme mor ão ·! Demais .esta .medida, corno já di ~e, é {!J:Oa analogia, que tarnbem r4!1íiova 'o presid.ente. Se.o. viso.ria; e "porianto sustenlo e s usLenta·ei sempre o
Imperador n'!o escolhesse e. removl:lsse luremente. addtlamento.
·
.
.
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DE GouvÊA: _,__Sr.· presidente, eu receio obrará e por uma aliação de · idéas tudo
estou inteiramente convencido de que em systema quan1'9 dos antigos governadores experimentarão,
constitucional n~o ha empregado, qu.e não seja ninguem os convencerá que não devão esperar dos
· responsavel ; e esto.u tamh~m. persuadido,_ que o presidentes.
illtistra autor ·do proiecto omittio a declaraçao desta· , Elles não tem as sufticientes luzes para distinguir
responsabilidade por ju%ar que ell~ é inherente estes daquelles, nem são ·capazes de penetrar a cona qualquer emprego, cerno por mais de uma vez veniencia de se conformarem, para o betn getal, os
tem declarado nesta assembléa; mas os tempos em governos das províncias com a fórma do governo
que vivemos, ~geral ~es..onfi_ai~ça. em que estão os supremo do Imperio! que elles mesmos mui esponpov~s e o receio, de que os 1mm1go~ da ordem se taneamente proclamarão. Os nossos inimigos que
aproveitem desta falta, para seduzirem ao povo não dormem, que não se. descuidão, antes estão
incauto e lhe persuadirem, de qlle quer emos resta- muito alerta para s.e aproveitarem . de todos os
belecer o antigo despotismo dos .governadores e meios de _perturbação e desunião., não deixaráõ de
capitães-generaes, que tanto os tem ~scandali s.ado lançar mão de .uma occasião tão opportuna para
me induzem a offel'ecer sa lva a redaccaQ. o seg mnte semear a sizania entre.as provincias e a capital,
additamento : (leu-o.) Des.tâ manefra, Sr. presi- aug·mentar a desconfianca, illaquear e arrastar os
dente faz emos conhecer claramente ao r!bvo, de povos ao seu partido e ·subverter a ordem estabe.
,
.
.
que e's ta autoridade jámais violará imp~rnei;nente lecida.
a lei e de alguma fó.rma desarmamos os m11111gos da
Pelo que nas actuaes c1rcumstanc1as nada mais
nova ordem de cousas.
.acho perigoso do que tudo quanto se apacla das
populares e se assemelha com as antigas de
o MES~lO S R.. DEPUTADO mandou á mesa o seu fórmas
qualquer maneira; indo-se assim de encontro com
additamento, concsbido nos termºos seguintês :
os prejuizos dos povos, oito se remedêa o m..11-l,
e< Art. 3. 0 O presidente.etc, e no fim do ar.ligo aggrava-se ~s te cada vez mais. ·Por isso como iiu
- strictamente J:esponsavel. - Paço da assem biéa, quero diminuir desco nfianças, posto que mal fun17 de Junh o de 1823. -Luo·io Soares Teixeira de dadll'S, apezar das muitas emendas que tem havido,
Gou vêa ." - Foi apoiado . •
• o zelo com que devo tratar esta ma.leria me obriga
O S1l . CÀRNErno DE Crnros : - Ainda persisto na a offerecer tambem íl seguinte:
minha opinião, ?Orque ainda não vi des trnidos os
« EMENDA
meus _!!_rgumentos, uem. basta para os comb<rter as
generalidades ~as. queixas. e as de&l)rdens aco nte0
cidas nas provmc1as; essas recontadas queixas e
« ·Art. 3. • O presidente será ·nomeado p ela junta
' desordens tanto podem provir da fórma dos go.ver- eleitoral da província por lista triplice p11ra o Impe·
n os que hoj(l regem as províncias, c~tno de outras rador escolher um dqs propostos . ·
« Poderá ajunta eleitoral propôr para es te cargo
cá usas mui diversas : é necessar10 ass1gnalar a verdadetra origem de mal, para o destrnir i e para qualquer cidad~o que ",ache capaz de o exeft:er,
se designar a fórrna-Oo governo., coi;no a llmca ou ao quer seja residente na proptia provincia ou em
menos a principal causa, era preciso que se mos- outra qualq.uer do lmp erio . -Carri.eiro de Campos. "
trasse que as outras já indicadas nem _de per si, .-Foi apoiada .
n em todas juntas são capazes de produz_ir os males
() SR. MuN1i TAVARllS : - Se eu intenciooasse
que se aúribuem á fórma _do governo; po.is se faz er os ministros de estado irrespo:usàveis, de
assim não. for, debalde apphcaremos as prov1den- certo não approvaria este artigo ou para melhor
cias do projecto ; ou pqrque ellas não destruiráõ dizer, passaria a votar já em favor das emendas proa causa verdadeira dos males ou p•orque deixarão pos ta~: mas longe de mim semelhante intenção.
intactas outras -muitas iguaes ou mais influentes: Monarchta êo nstitucional sem respon sa bilidad e dos
como en tre as diversas origens das desordens, eu ministros é um monstro, que só póde existir nas
indiquei a grande desconfiança em que estão os desmioladas cabeças dos amantes do absolutismo.
Na responsabilidade, Sr. presidente, é só onde se
povos de que o gov.e ~no não se descuidará ~e aproveitar todos os me10s de os fazer recahir em a póde encontrar esse admiravel ex pediente, a cuja
escravidão, n ãs pos_so convir que .se adopte já falta Machiavel attribue a mina da sua Republica;
a doutrina do artigo, posto que ·em these concorde e.xpediente que removendo e punindo ·ministros
com os princípios que servem de base ao projecto . corruptos, produz um remedio immediato aos
Sr. presiden te, os prejuízos dos povos merecem males do estado e fortemente marca os limites,
'lftuita.contemplação em política: quàndo o legisla- dentro dos quaes () governo deve encerrar-se;
dor não os póde victoriosamente combater, deve-os ex pediente, que na phrase de Delolme e dos mais
r espeitar..
celebres publicistas,. é só quem tira o ..escandalo do
Os povos cpnservão m~i viva _a lembra_nça .do crime e da autoridade e acalma o povo por úm
jugo pezado que supportarao; estao resent~dos do grande e temivel acto de justiça. Ora quem pensa
despotismo de alguns- gover~adores ; . ·d1gC> de desta maneira e que me parece a mais ajustada,
alguns, porque nem todos forao de~pot1co s , mas quanto á responsabilidade, não desejarã tirar aos
não se póde negar que alguns o forão e tanto . basta ministros toda a evasiva, pela qual poss~o tornar
para os Uagellos que destes soffrerão os fazerem nulla ou menos gravosa a dita responsabilidade?
nimiamente desoonfiados· e cautelos~s. Não só ós l)e certo que sim. E não se encontraráõ e vasiva~
nomes e títulos, lambem as a,nalog:ias tem uma nas e~endas propostas? Parece-me que sim.
E que faria o ministro se fosse obrigadb.a esforça magica; é verdade qu~ ,está des.truida a que
pod!)ria provir do nome; não e go11ernador, é pre- colher de tres pessoas propostas 4lma, e esta ao
sidente ; "mas ·dê-se o titulo que quizerem, chame-se depois v.assasse a abusar, ou se recon)lecesse péradministrador, prefeito ou president~, como é um versa Y frataria porventura de a remover ímme-:
só a quem s~ncarrega a administração da provia- Qi.atamente? Que ditnculdades não encontraria, se
éia, serã sempre para os povos o Sr. governador; o tal pretenclesse·? Era preciso esperai- por no.vas
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eleições para novamente escolher outra pessoa ;
quau to cus tão as eleições em no~so paiz, todos nós
sabemos .
.
.
Entretanto que se e!Tectuasse esta nova eleição, o
·povo iria gemendo e ás suas representações o ministro responderia: vós fostes qúem elegestes;
tende paciencia supportai ; não quizestes a trave,
solTrei a hydra, ao qn~ I_!ada poderíamos reto!q_uir ;
pelo contrario se a ele1çao fôr toda obra do mm1stro
e a pessoa eleita abq:;ar, ou fôr reconhecidamente
incapaz cada um de nós tratará de increpar uma
tal 'el eiÇão, teremos mais fustos motivos para advogar a causa do povo opprimido, chamar-se-ha a
juizo o ministro, se promp.tamente n_ão remover e
punir os crimes do seu el'eilo e desta sorte os males
não conl.i.nuaráõ. Eis a grande dilierença entre uma
e outra eleição .
"
A outra emenda de se tirar de cada umir das províncias o seu respecti1to presidente, não encontra
inconveftientes e cllil1culdades na pratica, antes
descubro nella muilâ utilidade : mas todavia para
se conseguir o fim desejado\ eu opinaria p~ra que
nada se determinasse no art1gQ a este respeito.
Deixemos o ministerio obrar livremente; se elle
tiver senso e desejar a co n~olidação d~· n?ssa causa
e· perfeita união 'e harmom.a nas provmcias ; ba _de
sem duvida escolher para os empregos os varoos
mais prob·o; e do maior intellig_en~ia, que ~xistirem
nas provincias ; não ha nece~s1d~i:le p~ra 1ss? de o
violentarmos por um acto leg1slatn:o. Eis-aq~1 como
penso sobre esta importante mataria; e á vista das
razões exp,ndidas concltio que p artigo póde passar
se.m alteração.
.
O R. VELLOSO So:rnES mandou á mesa ~ seguinte
« EMENDA

« Executor das ordens e mandados do governo,
sendo cumpridas pelo consellio, do q_ual fica . sendo
privativa a admini tração e o pr~s1dente s1mpl!;!s
exec utor das resoluções do mesmo conselho . Velloso .»

O SR. PRESIDENTE :-Se os Sr . deputados entendem a emenda, vejão se apoiãC?, porqlie eu não a
entendo.
ào foi apoiada.
.
.
. o SR. DIAS :-Eu apoia a ~roenda do &·. Car-.
neiro d~ Campos, porq_ue é J~sto qne se attenda á
vontade do povo e ass11n vai de accordo com ella
a nomeação.
•.
Da mesma so~te- ent'3ndo q_ue o amov1v~l . egundo
bem parecer ao 1mp_erante rrao_póde adm1tt1r-s~; o
chefe da nação. nao faz senao o que a. 1~1 lhe
marca, não pratic_a actos s? pelo seu arb1tr10; e
por isso seja amov1vel o presidente, mas quando se
mostrar que commette~ ~rro que o mereça; o eontrario seria um ataque a liberdade dos povos; e a
nação não delega· os seu~ poderes sen!o para se
conseguir o bem geral e nan para o chefe do exe-cutivo fazer o que lhe der na vontade .
o SR . .HENRIQUES DE REZENDE :-Eu não sei se
agora se discute a clausula-amoviue! aà nutu~n.Se está.em discussão direi que esta clatrsula e as.sencial neste artigo; porque distin~o os lugares
desses presidentes, daquelles lugiires, · que fazem
.Q modo de vida de um cidadão; nesses não póde admittir-se semelhante clausula, pqrque Itão é sem
malv.ersação provada compete_ntemente por via de
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proi::esso, que 1:1m cidad~o, deve ser privado do emprego de que tira os me10s de viver.
Mas os presidentes das províncias não ·estão
nesse caso ; o seu lugar não é um modo de vida·
é urn lug'!-r de feitorisação ; é um lugar que o Impe:
rador devia encher pessoa]Jllente ; como porém isso
não 8 praticavel nomêa seus agentes para em seu
nome governarem o,s províncias.
.
Já sé disse que o movimento do poder executiYo_deve ser rapido e vigoroso ; se o Imperador não
pod_esse ad ~utwm remover Üm homem, ~ue não é
sena o seu feitor, quan.do visse que era mal servido,
o andamento do poder executivo ficaria paralisado;
emquanto se verificava se com etreito tal presid.ente tinha crimes, o_u praticado malversações,
tmha o Imperador as maos atadas, era mal servido
os povos padecião e.nós aprenderíamos pela expe;
riencia os r;nales de uma. tal medida.
0°lt1gar de presidente de provincia nãõ é dos
chamados modos de vida: são mePas feitorisaç{>es
do chefe do poder executivo. Portanto esta clausula
deve cxjstir como essencial neste art~o.
O Sn . PAULA E MELLO: - Eu concordo eom o
r .. Carneiro de Cam pos sobre a necessidade de
concil~r o direito de nomeação que compete ao
Irnpe1'ador com as desco nfiançaê dos povos nas actuaes circumstancias ;ffias parecl)-me muito estreito
o circulo que mar11ou o mesmo nobre deputado
para a e colha do imperador: para o fazer mais
amplo eu diria que lhe fosse livr.e escollier entre os
membros do conselho. A este fim ofiereco a seguinte emenda que mandarei á mesa:
•
cc Será nomeado pelo Imperador e sempre por
elle amovível, entre os membros no conselho.Paula . »- ão foi apoíada.
o SR. PRESIDENTE perguntou se estava sufficientemente discutida a•materia; e dec~dic~.:. se que
im, passou- sé ao art 4° que foi lido ~elo Sr. secretario Carneiro de Campos .
cc.Art. 4. 0 Para o expediente terá um secretario,
que será lambem o do conselho, mas sem voto;
o qual será igualmente da nomeação do Imper ador
e amovivel ad nutum. » ·
·
1

. O SR . .FRA'NÇA: ão approvo a clausula do
a..rt: 4° em que e estab~l ece que o secretario não
tenha voto. .
·
O secretano de um governo deve ser um homem
que entenda o que fizer; os cargos publicos devem
ser o patrimonio dos homens benemeritos ; e po·rtanto creio que ·não ha de nomear-se para taes lugaros homen a quem seja mister dizer-se a cada
pas o faça isto, accresce11te aquillo etc.
·
Ora sendo o secretario uma pessea capaz e en- ·
tendida nos negocio e que a i to ha de aj un lar a
experiencia pratiea delles, por ser permanente emquanto o Imperador o não remove, entend<r qnepóde muito bem fallar na materias que- se olTerc-.
cerem.
Aquella clausula só t~ria lugar nomeando o govemo pessoas que para sati fazerem as suas obri gações hão de recorrer aos officiaes-mai<Jres, ou a
outros de conhecimentos prat~cos das secretarias,
por i:ião saberem o q~e é propr10 6J seu carg~; mas
recamdo as .nom~açoes, como devem recabir, e_m
homens .benemer1tos, so1~ de parecer que t~nbao
voto, ate P?r estarem mmto ~o fact? dos obJect_os
q;ue se tratao e .Poderem dar e.sclarec1men~os ute1s,
tirados da P!at1ca dos nego_c10~,.
Nem se diga que se llie tira o votô para evitar
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a sua: influenciá, que póde ser damnosa, por ser o
Não havendo esta declaração se·mpre os eleitos
carao permapente, quando aconteça ser o secreta- s!ll)iráo da capital,' po'rque tendo maior numero de
rio ~m intrigante; pois se elle o fôr, ai~rda que eleitores, a maioria de votos fará supplantar os
não· tenha vote, fará tudo, eümo se costiuna di?er, dos districtos, Quizer11. eu q\ie sendo possivel houvesse 'pelo menos ·um conselheiro de cada districto ·
por detraz da co;tina: • . ..
.
Esta verdade Já for re1:onhecida, no antigo go- afim de que cada um delles tivesse no conselho um
verno e por isso tem voto em alguns trib1.ma!ls os guarda de seu direitos e promotor dos seus inteseus secrntarios , como succed.e no da JUnta do res.ses; (apoiad9)· do contrario muitas' vezes sofcommercio. Portanto, seja sempre. pessoa capaz o freráõ quebra por falta de col}.hecimentos pecunomE)ado ,' e tenha voto · nos negocios de que se liares.
·
tratar no c~nselho.
O SR. PRESIDENTE propoz a ~enda. Não .foi
Alguns senhores se oppuzorão á opinião do· Sr. apoiada.
Franca tomando por fundamento que os membros
O SR. Cos!fA AGUIAR :-Sr, presidente: NilO posso
nomêados pelo imperante, como erão o presidente
e o secretario não devião ter a attribuição de vMar admittir o que pretende o Sr. Paula e Mello não só
que tinhão os membros de eleiçã<7 popular; e quê porque não ~abemos ainda qual deverá ser \divisão
se. já por esta razão no project<7 se não dava ao pre- que para o futuro faremos dos districtos eleitoraes;
sidente mais que o voto de qualidade n-0 . caso. de mas mesmo porque variando actualmente o nuempale, rle nenhum modo .se voctia conced~r ao mero destes mesmos districtos na ·diversas provincias do imperio, teriamos por isso . mais consesecretario..
•
.
lheiros
umas do que em outras, o que nem · deve
O SR. ANDRADE LIJIIA pedio a P.al_avra e leu a ser, e atem
é, no meu enten aer, é impo1·1t1co;
·
porque
seguinte
•
semelhante medida s11rvüia só de augme[\tar as ri« EMENDA
vali'dades, que desgraçadamente existem ~ntre ai.
· •
gumas prov~ncias; quando pelo contrario nós
0
' << Art. 4.• § l. • Para
expediente haver~ um devemos fezer todos os esforço possiveis para que
secretario que será lambem 0 do conselpo, mas cessem taes inconvenientes e para que de uma vez
sem votü, o qual s@rá da nomeação do Imperador acabe o espirito de ·provincialismo ; e eu êsLou tã-0
e só arnovivel
por crime oümatversação.
.
longe de annuir ºá taes idéas, que l!Dles .votarei,
0
« § 2. Haverá tambem um secretario para os quando fôrtempo, para que 0 numero .dos consenegocios militares e da nom eação do Imperador, lheiros seja igual em todas, acabando-se por uma
amoyivel só por crime ou malversação. Paço da· vez a tal di1Terei1ça de provincias grandes e provinassembléa, 17 de Junho de 1823.-Luiz I gnacio de cias menores, porque todas devem se~ iguaes e
Andrade Lima. >>
gozar dos mesmos direitos e prerogativas.
·
A primeira parte desta emenda foi apoiada: e a
O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão
segunda foi retirada pelo seu illustre autor, por se não
tratar ainda de materias mili.J.ares a que ella se por ser chegada a hora marcada para a leitura dos
referia.·• • .
pareceres de commissões.
O Sn. ANDRADA MACHADO ~-Não se achando na
Julgou-se sufficientemente ~iscutido o artigo, e
passou-se ao 5° que foi lido pelo Sr. secretario. . commissã.o de poderes a acta das eleições dos dec~ Art. 5. º Tanto o presidente como .º secretar10. putadus pela colinaTca do sertão de Pernambuco, não
tera? .ordena~o
pela fazenda publica da res- póde a cnmmissão dar o seu parecer a respeito do
pectiva. provmcia."
deputado eleito pela referida comarca e por isso é
O SR. l\foNrz TAVARES lembrou pQ.r mais acer- necessario qu_e se offiqie ao governo pora que a
tad? ·que se incumbisse·á commissã? de fazenJa o remetla se a t1ver,_ou expeça as ordens competentes
arbitramento dos ordenados de presidente e secre~ para que venha de Pernaf!lbuco.
Resolveu-se que se of!iciasse ao governo.
tarios, segundo o estado dai; provincias.
. o SR. FRANÇA :-Como membro da com missão dii
Depois de breves reflexões assim .se deci~io.
_O SR. SECRETAR!? C:rnNEmo ni: CAMPOS pa~sou a policia peço a V. Ex. que proponha á assem biéa se
l~r o art. 6• concebido nos termos segumtes:
a dila commissão deve continuar com os n'fembros
. c~A,rt. 6.• O J}reside-9-te despachará por si só, e de- que compõe actualmente a mesa, ou.. s entrão
crdira-todos ?S neg,oc1os, e!ll que segqndo este re- tan;)bem os dous adjuntos nomead-0s quando erão só
g,imento se nao exigir especificamen te a cooperação dous os secretarios. ' ·
•
do conselho. »_.:.Passou sem discussão.
·
o SR. PEREIRA D~ C?NHA: -;::: Sou.. ele voto que
Seguio-se o art. 7° que foi lido pelo mesmo Sr. se•
cretario.
·
entrem os dous pnmerros !tecret~nos e os dous
1
_ «Art: 7.P O conselho nas provincias maiores cons- n;iembros de fóra; com o Sr. p:es_1dente temos os
tàrájde seis. membros, nas menores de quatro.» · cmco com que se creou a comn:ussao .
. O SR. PAULA E ME110, pedio a palavra .e lêu a
O SR. CO!!TA AGUIAR ;-Em ver.da.de é necessari~
seguinte emenda, tendo alémCla assignatura de seu declarar o numero dos membros de que deve ser
autor a do Sr. Duarte Silva.
composta a commissão de policia; porque· como
no art. 146 se declara que são membros natos o
cc EMENDA
CI
presidente e os secretarios póde entrar em duvida
cc Terão tantos quantos os districtos eleitoraes, se esta commissão deve ou não ser cpmposta· de
mas nunca menos de quatro:- Paula. - Dua?"fe toaas.os quatro Srs. secretario , ou só dd 1° e 2°,
p~re_9\a-me que era bastante que semelhante comSilva.»
·
·
qnssao fosse comJiosta sómente do Sr. presidente.;
' O SR. DUARTE S1pA :- Eu assignei a emenda, e dos dous. primiiiros secretarios os qua"es . com os.
até por ser cobereníe com as instrucções ·que re- outros dous ssnhores de ~c:tra pa mesa prefazem o
cebi de meus constituintes.
numero de cinco membros que em verdade é suffi-
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ciente para acudir e providenciar os negocios que
occorrerem sobre objectos policiaes.
Depois de breves reflexões, propoz o Sr. presidente a materia á votação, e dccidio-se que só entrassem o 1° o 2° secreta rios, os quaes e os dous
membros já eleitos formarião a commissão com
o presidente da assembléa, como pedia a boa
ordem.
O Sn. NocuEmA DA GutA por parte da commissão de marinha e guerra lêu os seg uintes pareceres:
« PRIMEll\0
« A commissão do marinha e guerra, examinando
o requerimento de Antonio José d.a Fonseca e outr_?s
presos dos diversos corpos de hnha <la guarn1çao
desta corte em numero de trinta que se achão na
Ilha das Cobras e que pedem soltura em atteni;ão
ao fausto motivo da insta Ilação da assem biéa, sem
declararem os crimes que commetterâo, nem o
estado do processo que se lhes fez, allegando sómente o perdão que obtiverã? alguns outros cr~mi
nosos como forão os sentenciados que se achava o á
bordo' da náo, é de parecer que não póde ter lugar
semelhante pretenção. Paço da assem bléa, 1.7 de
Junho de 1823.-JIJ a noel !ú grtins do Couto Reis.-

1'!anoel Jacintho Nogueira dn Gama.-José Arouche

de Toledo Rendon.. »

O SR. ALENCAR: - Eu peço a leitura do requerimento dos presos, porque o parecer não me dá
noções sulllcientes para poder formar juízo sobre ~ª
pretenção.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DR CA111POS leu o
segujnte:
« Senhor: Dizem os presos abaixo assignados de
differonles corpos de linha desta côr~e, que se ~chão
na prisão da llha das Cobras, por dtversos cnmes,
que elles supplicantes em atlenção ao grande e memoravel dia da installacão das cortes, não obtivcrão
perdão algum, e achand~-se a. maior parle dos sup:
plicantes presos, uns a mais de anno e outros a
pouco menos tempo; tendo já havido alg,uns, e _não
tendo sido os supplicantes contemplados : motivos
porque attendondo a que V. M. l., houvesse por
bem perdoar aos sentenciados, que e achavão a
bordo da náo, a maior parte por toda vida, perdoando-lhe os seu crimes, e mandando-lhe assentar
praça no batalhão de artilharia de. mari?ha do Rio
de Janeiro, graça esta de memoria; nao contem plando aos infelizes militares que por lantas vezes,
tem posto o peito eii;i .d~feza de V. M. T., como
foi no alevante da dmsao de Portugal que as
tropas pegarão em armas e V. M. não se tem lembrado destes que estão pro.mptos a derra!Ilar a
ultima pinga de sangue em defeza ~a patna e. de
V. M. l.; o que por estarem presos nao tem podido
mostrar, o quanto são gratos a tão amavel e augusto
senhor.
·
cc E' bem verdade que alguns têm cabido pela primeira vez em crimes, por causa que tem ; outros
por ignorancia; mas estes promettem a V. M. I.,
o emendarem-se e servirem com honra, desempenhando os seus deve~es e -4~ d~fenderem as
suas bandeiras, a patna e a lao iusto senhor,
como é a pessoa de V. ~· I. . concedeudo-l~e
a sua soltura, aos quaes tem sido pr1v~do pela palna
o mostrarem os seus deveres. Assim prostrados
ante as imperiaes plantas de V. M. I., espeJão o conceder-lhe a sua liberdade, attendendo
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aos memoraveis dias de tanta gloria para todos
e pa~a V. M. I.; portanto.-PeciemaV.M.I.,
se chgne atlentcndo ao exposto e aos faustissimos dias conceder-lhe aos supplicantes a sua
liberdade: -'-E. Il. M. - Ilha das Cobras, 14 de
Maio de 1823.-An lonio Jos é da Fonseca.» (Seguião-se mais 29 assignaturas.)
O SR. ALENCAR: - E' claro qu e o requerim ento
foi feito a S. i'IL I. ; e eu inclino-me a crêr
que elles sempre terião algum motivo attendivel
para o dirigir agora a es la assembléa; talvez
esperassem que pela sua inslallacão ob teriâo decisão favoravel; porém é ce1to q·ue não nos pertence decidir disto.
Oque poderiam os ter concedido era uma amnistia,
mas esta foi já debatida e regeitada; e o perdão
particu lar que se pede no requerim ento só S. l\f.
póde dar; portanto conformo -m e com o parecer.
O SR. CosTA AGUIAR: - Sr. presidente, em
verdade não sei como aqui veio parar es te requ erimento, que pela sua letra parece ter sido feito a
S. M. I.; mas emfim foi remetlido á compelente
commissão, e por isso devemos dar-lhe destino ; oque se consegue approvando-se o parecer da cornmissão, que me pareçe conforme; porque seme lhante pretenção não póde ter lugar, ntuilo principalmente não declarando estes presos o rnu crime,
e allegando apenas o perdão que obtiverão outros
criminosos, etc., o qu13 p_or si só não é bastante
para obterem o fim que pretendem, dev endo antes
dirigirem-se ao governo, a quem inteiramente deve
pertencer este negocio, por isso que niio mostrão
ter ainda esgotado os meios ordinarios; menos
que se lhes tenha feito ·injustiça ou violencia.
O SR. DIAS: - Considerando que estes hnm~n!<
estão presos a mais de anno, vejo que não tem quem
os patrocine; e talvez porque reconhecem qu e esla
assemb léa é capaz de defendê-los, pretendem achar
aqui o remedio de alguma injustica dos tribunaes.
i\ão permilla Deus que nem dos trlbunaes, nem de
oulra qualquer autoridade venhão a este congresrn
queixas de injustiça: mas a respeito destes homens
acho que não devem ser absolu lamente despresados
e que se lhes diga que esgotados todos os meios
ordinari.os,' acharáõ nesta assembléa, no caso de
injustiça, o remedio a qualquer abuso de que sejão
victimas.
·
O SR. PRESIDENTE declarou ad iado o parecer.
C< SEGUNDO
A commissão da marinha e guerra examinando
o requerimento do capitão José de Vascoucellos
Bandeira de Lemos, do alferes José Fellippe Jacome "
de Souza Pereira e Vasconcellos e do alferes Domingos M~noel Pereira de Barros, conhece pelo
seu relatono e por dous offic10s, que ajuntão de
D. Alvaro da Costa ª? b~r~~ da Laguna, que estes
officiaes _pertencem a d1v1sao dos ,·oluntarios reaes
de el-rei estacionada em Montevidéo; que sendo
mandad~s á colonia ~o Sacramento alli forão presos
e remei.tidos ao bara o da Laguna, que os enviou á
esta côrte.
« A missão dos supplicantes á colonia do sacramento no estado de guerra, em que nos achamos
com a nação portugueza, persuade, que não tinha
outros fins senão os de revoltar a tropa da colonia
a ~eguir_o seu infame partido contra a nação brazile1ra, nao se havendo prestado aquella divisão a
aceitar o partido de embarcar para Portugal nos
18
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transportes que S. !li. I. lhe enviou. Nestas circumstancias, ou elles estejão presos por culpas,.
pelas quaes devão responder em juizo competente,
.ou r etidos pelo direito da guerra como pertencentes
.á nação inimiga, parece á c~mmissão que não pertence á esta assembléa a decisão da sua sorte . Paço
·da assembléa, em 17 de Junho 1823. - Manoel
J)fa.rtú1.s do Couto lle·is. - Manoel Jacinlho Nogueira da Gama.-Jose Aronche de Tó.ledo Rendon.»
O SR. ALENCAR: - Sr. presidente, eu não posso
ser indifferente ás vozes dos alllictos ; estes hom ens
são cidadãos portnguezes mandados a uma expedição pelo seu chefe, forão. presos na colonia do
Sacramente e r emettidos ao barão da Laguna que
os mandOLL para aq1ti, e achão-se em conselho de
guerra .
Eu não sei, por que lei hão de ser julgados, uma
vez que nào são cidadiws. Acho melhor que se
mandem ir embora, inda mesmo que sejão repu tados prisioneiros de guerra : isto é o que elles
requerem ; e para que os qu eremos cá entre nós?
Elles não adherirão ao nosso systema e até fizerão
mais, não quizerão receber o soluo que se lhes
mandou dar : e dos officios do barão da Lag una não
ão
·consta que elles commettessem delicto algum.
sei pois de que sirva rete-los em prisão; voto pois
que sejão soltos. Os portuguezes j~ praticarão isto
mesmo co m o brigadeiro Manoel Pedro de Freitas e
Õutros de nossos patrícios que forão presos a Portugal;- não sejamos menos generosos e· deixemos
~ ~ss~ -n'í.iseraveis se vão embora.
.O SR. Â.NDRADA l\!Acn.rno: - E' preciso saber se
-estes officiaes erão esp ias, pois, nesse caso estão
·sujeitos ás penas da lei; mas se o não erão devem
ser tratados como prisioneiro de guerra. Qexemplo
do brjgadeiro Maitõe1 Pedro não vem aproposito,
.PÕt~que foi processado e julgado inno centê, e em
cgnsequencia de sentença é que póde vir. Em uma palavra se não houve espionagem nada temos.com isto,
sé hon ve sejão julgados, sem que obste o dizer-se
que cumprião ordens do seu chefe .
O SR. FRANÇA: - Eu concordo; venhão essas
·informações · e a assembléa, com inteiro co nheci:mento do negocio, resolverá o que fór justo.
Consultando o Sr. presidente.a assembléa, deci·dio-se que se, pedissem informações ao governo,
ficando entretanto adiado o parecer.
«TERCEIRO
« Matheus Alexandre Gueullete de i\fenezes, fran,cez de nação, s~ndo despachado cirurgião ajudante
da tropa da l • hnha da provincia do Espirito-Santo
por insubordinado e ferimentos, foi alli pronun~
c iado e preso. Entrou em conselho de guerra e
em ultima instancia foi sentenciado a ser demettido
do seu emprego, a estar preso por seis_n1ezes e a não
residir naquella provincia. Achando-se cumprida a
s~ntença nas dua~primeiras partes, pretende·o sobre·d1to Menezes a revogação do terceiro castigo, que se
1he deu, afim de poder voltar para o mesmo lugar
onde foi escandaloso.
cc A commissão de marinha e guerra tendo exa·minado tudo.quanto o supplicante expendeu, é de
parecer, que o seu requerimento não póde ser attendido por esta assembléa, devendo cumprir-se a
:S~ntença proferida em todas as suas partes. Paco da
.assembléa, em 17 do Junho de 1823.-il!ânoel
MJrtins do Couto Reis. - Manoel Jacint~o No -

gneii:a da Gama. -José Arouche de Toledo Rendon.i1
-Foi approvado.
Lêu mais o Sr. Nogueira da Gama a seguinte proposta da mesma commissão :
cc A commissão per111anente da marinha e guerra
tendo f!3ito a proposta do oito officiaes de que se
deve compór a com111issão de fóra, para com ella se
entender cm tão importantes e vuriados objectos
que se podem offerecer á sua consideração, repre~
senta a falta de regulamento para o trabalho da dila
co mmissão de Mra, e para sua correspondencia com
a commissão permanente, o offercce á deliq erução
da _assembléa ~s. seguintes providoncias, quo devemo ser part1c1padas aos membros da dita commissão pelo l ºsecretario desta asscmbléa, e incluídas
no fim do cap . 10 do regimento, no caso do morecorem a sua approvação.
« Art. 157. As commissõcs do fóra nom caráõ
dentro si um secretario o um relator, o darão
P.arto desta. nomeação aos secretarios das respectivas comm1ssões da assembléa, para se fazer a reciproca correspondencia por officios dos seus secreta.nos.
« 158. Pedirãõ aos secreta.rios das commi sões
ela assembléa todas as noções e documento , que
lhes forem necessarios para o desem penho do seu
trabalho, afim de se proceder na fórma dos arts. 151
e 152.
« 159. 1as informações das commissões se praticará o que fica disposto no art. 153.
cc 160. Nos negocios mais .graves, segundo o
parecer das commissões, concorreráõ todos os membros das commissões de fóra com o mem bros das
respectivas commissões da assem biéa para se u e clarecimento, precedendo a designação tio dia e hora,
em que deva haver a ses ão geral na sala para ibso
destinada .
« .161. Nos negocios, porém, ue menor importanc1a bastará, que compareça o relator da com missão
de fóra, para dP.lles informar aos membros da respectiva commissão da assembléa, no dia e hora que
for indicada.
cc 162. As commissões da as em biéa pediráõ ás
de fóra por' meio de sous secretario~ todas as informações e illustrações de que necessitarPm.
Paço ·cta assom bléa, 17 de Junho 1823.-i'Jlanoel
Alarlins do Couto Reis .-Alanoel Jacintho Nogueira
da Gama.-José Arouche de Tol edo Rendon.»-Por
ter dado a hora fico u adiada.
O Sr. presidente assignou para a ordem do dia :
1°, a continuação da 2• discussão do projecto sobre
governos provi.nci~es, 2°, a l • tliscussão do projccto
sobre a naturahsaçao dos portuguczes, 3°, regimento
da assembléa.
Levai;i.tou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
Jos.é Ricardo da Costa Agiiiar d'Andrada, secretai'l6.
Sessão em t 8 de Junho de t 823

PRESIDENCIA DO
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ANDRAD .\ E

SIJ,V .\

Re~nidos os Srs. deputados pelas 10 horas da

manha, fez-se a. chamada, e acharão-se presentes
55, faltando por enfermos os Srs. Gama, Rib eiro
de Rezende, Xavier de Carvalho, Carn eiro da
Cunha; e sem causa participada o Sr. Ribeiro de
Andrada .
. O SR. PRESIDENTE decl'arou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.

SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1823.
O SJ\. REzENDE CosTA: -Sr. presidente: p&lo.al.vará de 5 de Novembro de 1818 se mandou observar
0 reaimento, pelo q:ual se fixarão. os .Preços, porque devião ser vend1,Çlos pelos boticanos as drogas
e medicamentos, commmando-se-lhes ,a pena de
pagarem o dobÍ'o do abatiment~ que fizessem nos
excessivos preços nelle es.tabelec1dus ..
O boticario da casa-real seu principal collaborador, que na conformidade. do mesmo a~vará o
devia assignar com o ph1s1co-mór do remo, de
modo algum podia nelle intervir, como interessado
naquelle augmento em razão dos grandes supprimentos, que tinha de fazer á casa-real, pelos qua~s
pagou o erario regio no anno de 1818 a quantia
de 25:248$855; no de 1819 a de 36:828$030, e no
de 1820 a de 45: 1368460, progressão que continuaria a não succeder a ausencia d'el-rei para Portugal.
O actual ministro e secretario d' estado dos .ne:..
aocios da fazenda, movido pelo grande zelo com que
?rata todos os objectos da sua repartição querendo
ovitar, que pelo thesouro publi~o se continuas~e a
pagar por taes preços os medicam e nto~ pre.c1sos
para a enformaria dos creados de el-rei ~ ramha,
que aqui ficarão, me 6rdenou fizesse publtco ~elo
Diai·io, comparocossem no thesouro os bottcar1os,
que os quizessem dar por menos dos preços estabelecidos no regimento.
O abatimento de mais do 50 º/o foi offerecido
pelos qne concorrerão, entre os quae~ compareceu
Antonio Esteves de Mendonça, este bot1cano da casa
reql collaborador principal de regimento, que se
obrigou, e sssignou termo n.o thesouro publico de
continuar a forn ece-los com abatimento de 56 º/o.
E como se deduza evidentemente o excesso de avaliação e o vexame que resulta aos povos do imperio
com o alvará de 5 de ovembro de 1808, que o autorisa, proponho a sua revogação substituindo-o
com o seguinte
« PROJECTO DE LEI
11
« A assembléa geral legislativa e constituinte
decreta:
« 1.° Fica revogado o alvará de 5 de Novembro
de 1808 relalivu aos bülicarios, e preços, porque
nas boticas são actualmente vendidos os medicamentos e drogas.
« 2. 0 O phi ico-mór do imperio convocando sem
perda de tempo dJ!..us bóticarios probos e inLelligtintes, depoi de prestar-lhes juramento, proceda
com ellcs a ai:bitar e tachar os mencwnados pi: ÇQS
dos medicamentos e drogas, formalisando o regi.
mento, que deve regular a sua venda.
cc 3. 0 Não poderáõ os boticarios vende-l~s por
maior preço, do que se achar regula~o no rcgu~ento
sob pena de pagar o dobro da sua 1111 portancia applicado a benefici0 do hospital · mais proxirilo, ficando-lhes porém livre o vender por um preço inferior ao estabelecido no regimento.
e< 4. 0 Em cada simples dos que Sfl compuzerem
as receitas se especificará o preço respectivo, sahindo com a addição para ser sommada a sua total
importanc1a.
cc 5. 0 De tres cm tr~s annos formalizar-se-ha
novo regimento, que será regulado pelos preços
então correntes.
cc 6. 0 Os boticarios do interior continuaráõ a perceber de mais a quinta parte determinada no ~ 5. 0
do mencionado alvará de 5 de Novembro de 1808
em razão da distancia e transportes.
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« 7. Serão obrigados a ter um exemplar do regimento, que será assignado pelo phisico-mór, e a
mostra-lo a qualquer pessoa, que o queira ver,
para verificar os preços das suas receitas:
.
e< Paço da assembléa, 18 de Junho de 1823. - O
deputado, José de Rezende Costa. »
Lido o projecto, continuou dizendo:
·
Sr. presidente, julgo que esta assembléa faria
um beneficio immenso a todo o imperio do Brazil;
cassando aquelle alvará: remover-se-hia parte dos
grandes males que se soffrem em um assumpto de
tanto interesse como a saude publica, males que
attribúo principalmente á extinoção da junta do protomedicato, devida á nimia condescendencia do
S;·,_ D. João VI, para com o phisico-mór Manoel
Vieira e cirurgião-mór Picanço, _que o acompallh11rão, e por si e seus delegados vexão e opjlrimem todas as provincias; o que me obriga a apresentar igualmente agora uma indicação para a
suppressão destes lugares, e a creação de uma junta
com. a ,denominação de junta de saude publica, que
env10 a mesa:
0

« li'iDICAÇÃO

« Que se crie uma junta que será denominadaJunta de saude publjca - com as attribuicões, enéãrgos e jurisdicção, que até agora competião ao
J2.hisico-mór, pi;QI_cdor-mór da saude e cirnrgião_mór do imperio, composta dos membros que a as.,.
sembléa geral legislativa e constituinte determinar,
e em que se comprehendão os actuaes phisico-mór,
provedor-mór da saude e cirurgião-mór do imperio.
Paço da assembléa, 18 de Junho de l b23. - O
deputado, José de Rezertde Costa. >>
Tanto o projecto de lei como a indicacão ficarão
para segunda leitura.
•
O SR. RrnEmo DE ANDRADA compareceu a este
tempo na sala, e tomou assento.
Passou-se á ordem do dia; e entrou em discussão'
o art. 7° do projecto sobre governos provinciaes
que ficára adiado na ses~ão antecedente .
O SR. PAULA E i\IELLO pedio a palavra e mandou
á mesa a seguinte
«

EME~DA

Antes do art . 7. 0 Em falta do presidente servirá um vice-presidente, o qual será um dos membros do conselh o, e por este nomeado.
« Au art . 7. 0 Altero sete em lugar de seis, e
cinco em lugar de quatro. - Paula. »
A primeira parle da emenda foi apoiada; e a
segunda regeitada.
O SR. PEREIRA DA CUNHA mandou tambem ao
mesmo artigo a seguinte
cc EME 'DA
cc A antigt!idade dos conselheiros será regulad1l
pelo numero de votos das suas eleições ; o que
obtiver a m.aioria será o primei;o, e servirá de
vice-presidente, e assim os demais que se s~11ui
rem.-Paço 'da assembléa, 18 de Junho de 18~.0 deputado, Pereira da Cunha >i. - Foi apoiada.
O Sn. HENRIQUES DE BEZENDE ,offereceu · igaulmente a seguinte
cc EMEl'iDA
<e

\

E nas menores do quat.ro; cabemdó peto menos
um a cadil. coman;a.-0 deputado, Henriques 'd~
Rezende >i.-Foi .regeitada.
cc

l-1.i
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Fizerão-se algumas observações sobre as emendas offerecidas e o Sr. presidente perguntou se estava discutida a materia e decidindo-se que sim,
passou-se ao art.. 8°, que foi lido pelo Sr. secretario Carneiro de Compos.
« Art. 8. 0 Tanto n'umas corno n'outras o magistrado mais condecorado e a maior patente de ordenanças da capital, serão membros natos do conselho e os restantes dous ou quatro, serão electivos
e a sua eleicão será pela mesma maneira e modo,
porqJ.!.e se eleg~m os deputados á assembléa .. Eleger-se-hão mais dous supplentes nas provmcias
maiores, e um nas menores, que supprão os impedimento dos ordinarios. »
O SR. RrnEmo DE ANDRADA : - Eu considero os
governos .PrQ.vincia1l_s en_rnnações do poder execu-tiVõComo os considerou o autor do projecto ; mas
·venao que ~ovos estão na posse de os eleger,
e se persuadem, pelas idéas que se tem creado de lilíêrdade, e governo constitucional _gue de direito llle
pertence esta eleiçã5i, julgo conveniente em lu;pr
de arrâncar-lhe de toda esta faculdade, de que eltes
esperão grandes bens, COJJCiliar o direi_!.Q_ do l_!ll_perador com a nomeacão do I!QVO, e por isso offereço
a -seguinte ·
•
cc EMENDA
« Tanto n'umas como n'outras serão electivas,
e a sua eleição se fará pelo mesmo modo, porque
se elegem os deputados á assembléa e por listas
triplices ; e o Impera dor escolherá dentre os eleitos o numero determinado pelo § 7. 0 - O deputado,
ltfartim Franscisco Ribeiro de Andrada » . - Foi
apoiada.
O SR. MuNIZ TAVARES, expondo que lhe parecia
attendivel que os membros do conselho tivessem já
a experiencia que dão os annos, para que os povos
não soffressem alguns máos resultados das verduras
da idade, ou falta do conhecimento preciso dos negocios, leu e mandou á mesa UlI)P. emenda concebida nos termos seguintes:
cc

EMENDA

« Os membros eleitos Pªt'ª o conselho deverão ttir
as mesmas qualidades que se requerem para deputado á assembléa só com a differenca de terem 40
annos de idade.-Mmiiz Tavm·es »:-Foi apoiada.
O SR. ÁRACJO LIMA offereceu a seguinte
cc

EMENDA

em cada anno, uma no 1° de Janeiro, e outra no 1º·
de Julho ; cada uma destas sessões não durará
mais que quinze dias, salvo se por affiuencia de negocios importantes unanimemente apo ntar o mesmo
conselho que se deve prorogar por mais algum
tempo, o qual porém nunca poderá passar de dez
dias em cada sessão.
. O SR . ANDRADE LnIA offereceu ao artigo a seguinte:
C< EMENDA
e< Art. 9. 0 Em lugar de palavra una1ii1nemente,
substitua-se, por U?lla maioria absoluta.- Paço da
assembléa 19 de Junho do 1823.- Lui:: Ignacio de
Andrade'Lima ».-Foi apoiada .
O Sn. PEn:EmA DA CuNHA igualmente leu o mandou
a mesa a seguinte :
cc EMENDA
e< Haverá conferencia todos os dias, que não forem
domingos o dias santos, de manhã, feita pelo presidente ou vice-presidente, com dous coo elheiros a
seu turno por distribuição sem~na l, assignando
todos tres os despachos que pro ferirem.
cc 10 Sabbado de cada semana se reunirá o conselho todo erp conferencia para resolver os necigocios
de maior importancia, que para então se devem
reservar. Paco da assem biéa, 18 de Junho de 1823.
- O deputâdo Pereira da Cunha ».-Foi apoiada.
O Sn. HENRIQUES DE RESENDE :-Como voto pelo
artigo clirei o que entendo sobre esta emenda. Sr.
presidente, o illustre autor do projecto quando organisou P,Sle artigo, teve em vista a mataria do
artigo 12, o qual diz que nassessõesordinarias o conselho terá voto deliberativo ; neste caso . e conforme
os princípios adaptados o conselho de nenhum
modo deve ser permanente; porque o presidente da
província nada podendo obrar contra as resoluções
do conselho, quando elle tem voto deliberativo,
sendo permanente tínhamos do facto esses governos
policepbalos que procuramps evitar pelos males que
de11es resultão; e nada teríamos ganhado na obolição das juntas provisori:1s ; e sendo os presidente
da nomeação do imperador,, o governo ficava de nomeação popular, e jamais se poderia fazer cITectiva
a responsabilidade do presidente, porque nada poderia elle obrar em contradiccão ás deliberacões do
conselho. Voto portanto pela· ma teria do artigo, e
opponho-me á emenda do Sr. Pereira da Cunha.
O Sn. ARoucnE RENDON ponderando ser curto o
prazo de 15 dias marcado no artigo para a duração
das sessões, leu e mandou a mesa esta :
« EMENDA •

« As qualidades dos conselheiros devem ser as
mesmas que as que se exigem para os deputados
devendo ter de mais a residencia de seis annos na
provinca.-Araujo Lima ». -Foi apoiada.
« Em lugar de 15 dias o seguinte- Não durará
O SR. PAULA MELLO pedio a palavra, e leu a se- mais de' um mez. Paco da assembléa , 18 de Junho de
guinte
1823.- José Arouêhe de Toledo Rendon ».-Foi
apoiada.
« EMENDA
e
O SR. PAULA E ME110: - O artigo diz que o con- « Todos os membros do conselho serão electivos, selho se reunirá duas vezes cada anno · mas não
e sua eleição será . como foi a dos deputados para vejo marcada a primeira reunião, e além disto me
esta assembléa; e em falta de algum membro ser- parece largo de mais o intervallo de umas a outras.
virá o indicado e'm maioria de votos ». - Paula. reuniões. Por isso faço a seguinte :
-Foi apoiada.
Não havendo quem fallasse sobre as emendas o
e< E~lENDA
Sr. presidente perguntou se estava discutido o ar0
tigo, e decidindo-se que sim, passou-se ao art. 9•
« Art. 9. Este conselho se reunirá pela primeira
que é do teor seguinte :
.
vez, logo que que esteja nomeado, e finda esta.
0
« Art. 9. Este conselho se reunirá duas vezes reunião, periodicamente de quatro em quatro mezes,
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contados do principio da pillmeira.-Paula. ».-Foi
apoiada.
Não havenda quem mais fallasse, ao art . .9°,
·
seguio-se o 10, da .teor seguinte :
« Art. 10. Além das reuniões ordenadas por esta
lei, poderá o presidente convocar para consultar o
JIUe lhe aprouver, _ou todo o consel)lo, ou parte;
advertindo que sejão principalmenLe aquelles
dentre elles a quem menos encommode o comparecimento . >>
O Sn. PE11ErnAeDA CuNnA disse que que podendo
haver circumstancias extraordinarias em que fosse
util a convocação do conselho pleno, julgava necessario que isso se declarasse no artigo para que <leste
modo se promovcsee, com o maior acerto uas delitiera2ões, a prosperidade dos povos; e que por
!sso otierecia à seguinte :
<<EMENDA

•

e< Além aas reuniões ordenadas por esta lei, poderá
o presidente .convocar o conselho pleno segundo o
exigir o bem da província. Paço da ~ssembléa 18-de
Junho de 1823.- O deputado Pereira da Cunha . ii
-Foi apoiada .
O Sn. CosTA AGUIAR: -$r. presid~·nte : EsLe artigo, a meu ver, acha-se bem enunciado, e deve
passar como esLá redigido; pela sua doutrina vê-se
• claramente que além da reGnião ordinaria dos conselhos provinciaes, de que se tratou no artigo antecedente, é· aqui o presidepte autorisado para convocar ou todo o conselho, ou patte delle allm de
o consultar em casos extraordinarios·; e infallivelmenle deve isto assim ser, porque taes serão as
circumstancias, e. tal a naLureza dos negocios, que
em verdade exijão semelhante reunião : mas con!o
este comparecimento deve talvez ser oneroso, e
mesmo incommodo aos conselheiros, que residirem.
em gràndes distanci~s, é por isso que o auLor_do J>rOjecto, com prudencia estabelece no fim do artigo,
que sejão convocados ª?tes aqnelles: a· quem menos
/
incommode o comparecimento.
Quanto á emenda que olfereceu o Sr. Pereira da
Cunha parece-me desnecessaria, porque é cliuo
que o' pre id~nte só deve com'.oc~r o ~onselho se" gnndo o exigir o bem da :pro~ncia, e isto sómen !e
nos casos graves e cxtraordinar1os; irnm o conLrano
se deve esperar, porque então sobre elle devem recabir os incommodos baldados e inuteis-clos mesmos
conselheiros, que não deixaráo de queixar-sedo abuso
que o referido presidente fizer de tal convocação;
nem mesmo é possivel semelhante hypoLhese, uma
vez que se faça elfectiva a Tesponsabilidade dos
empregados publicos, uma das melhores garantias
do systema constitucional.
O SR. PAULA E MELLO olfereceu tam'berri, fundando-se nos mesmos princípios, a emenda do theor
seguinte:
"
«EMENDA

e< Art. 10. Além das reuniões ordenadas por este
decreto, poderá o presidente convocar ·o conselho
em caso.,s cxtraordinarios de pér!go, o~ m ..les gravlls
da provmcia.- Paula ».-Foi regeitada .
O Sa. Hi!NRIQUES DE RESENDE : - Se.ria dureza,
Sr. presidente, privai· os presidentes provinciaes
da faculdade de consultar quando .queivão o seu
conselho. Mas estes eonselho's ou hãÔ de deliberar
em materias graves que o presidente não póde decidir por si, ou eru matarias graves quando o pre~
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dente. não tem. regras claras no sei»regimento, ou
~as lei~ , eu qmzera que o conselho tivesse voto dehberahvo; e nos outro.s .casos simplesmente con- ·
.
sultivo. Olfereço por isso o seguinte:
<< ADDITAMENTO

« E logo no pTincipio das sessões extraordinarias
o conselho com o presidente decidiráõ se a maLeria
é daquellas em que o conselho tenha voto deliberativo para sua. responsabilidade.- O deputado
ffrrvriques de Resende ».- Foi regeita,do.
!lassou-:se ao 2° objeclo da' ordem do .dia, e o
Sr. Carneiro de Gam pos leu o art. 60 do regimento
da assembléa.
e< Art. 60.•Nas emendas sobre escolhas de tei1nos
as suppressivas devem tei· a prioridade do exanfe . ;
-Foi approvado.
<e Art. 61. Nas emendas sobre o modo de lígaçã~
de termos tem preferencia as divisivas. n
O Sn. Acc10Li olfereceu e mandou á mesa a emenda
segninte:
cc Tera preferencia aquella que couber no discurso .-Accioli» . - Foi regeitada.
Depois de breve discussão; venceu- se que a commissão o redigisse de conformidade com o que se
achava decidido sobre o art. 59.
e< Art. 62. Estas emendas ou alteracõe's serão entregues ao secretario para as copifil· no registro
mencionado no art . ..54, e serão impressas no Diwrio
da Assembléa debaixo das datas em que ~iverem
sido entregues».
Decid!o-~e, depo.is. de algumas observ'.lçõts ; que
a comm1ssao o redigisse segundo a doutrma vencida
nos outros artigos cl.o regimento, relativos a emendas
ele propostàs.
,
e< Art. 63. O liuo do registro de que trata o art. 54,
erá eseripto em fórma corrente, lançando- se em
cada pagina esquerda uma só proposta, e deixando-se a pagina direita em branco para nella se escreverem as alteraçõeê designadas no art. 58 ».
O SR. FRAl'iÇA fazendo ver a irregularidade e confusão que havéria no registro das proI1Pstas e suas.
emendas, no caso de se seguir a doutrina deste
artigorotrereceu a seguinte:
e< EMENDA
e< O regisLro das propostas cons.tará âe um livro
principal em que se lancêm as mesmas propostas,
e de um lí,vro supplemen tar em que se lancem a5.
emendas que occonerem. Paço da assembléa, 10 de
Junho. de 1823.-0 deputado, França . ii
Sendo apoiada esta emenda, e reconhecida a necessicjpde dos dous livros para a clar~za e boa ordem
d.o registro, decidio-se qne fosse remetiida,á commissão para a redacção deste artigo e d'os seguintes
até ao art. 67.
Passou portanto o Sr. secretar!o a ler o art. 68
co:ricebido nos termos seguintes: ,.
'
<< Ar. 68., 1'.udo o que se transcrever no registrii
das propostas sérá authe~cado. com o apellido do
secretario, •que responderá pP!a sua exaccão. »
O Sn. PAULA E MELLO peâio a palav1'.a para l:e.r
1:1m addttamento concebido ·nos seguintes termos :
ic Qualquer prôp'ost.a antes tla sua 2• leiLura d'!lte
ir á COlllJiliSsão respectiva se seu autor o pedir.::....
Pàula».
Depois de alguma discussão, foi reseitado.
.'
O SR. PRESIDE~TE declarou que ficava adiãda a
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discussão por ser. d11:_da a hora para a leitura dos pa-1 falha no regimento sobre o modo de nos corumunicarmos com as co.mmissões de fóra,. e por isso se
. receres de comm1ssoes.
1
O SR. NOGUEIRA DA GAMA, como relator da com-1 offe.recem estes art19os para se lhe addiccionarem.
missão de_poderes, feu o seguinte : _
, Se a~aso a assemblea julga, como a mim me parece,
! que e _ur_gente, faça-se a segunda leitura, pôis a
« PARECEU
! comm1s_s~o quer trabalhar e acha indispensavel o
« A commissão de poderes examinarido o·diploma 1~er auxiliada para 0 bom desempenho do que se lhe
. . Campos, depu tado el 01.to , mcumbe.
. R"b
1 euo.
. ,.
.
.
d o Sr. Antomo
pela comarca do sertão · da provincia de Pernam- ·: O Sn. CosTA A~UIAR :-Sr. _pres1~ente, e dec1dibuco, e comparando-o com a acta respectiva, que! damente necessano que prov1den~ie_mos sobre o
veio hoj e remffttida pela secretaria do imperio·o 1 modo e maneira, porque as com1rnssoes de dentro
achou ctmforme a dita acta e esta no essencial c1m- se devem entender com as de fóra da assembléa na
form e ás lei'S e intrucções porque se de:via regular. 1m~rc~a _dos negocios dE!' q~e forem encarregadas ;
E' pois de parecer que o dito Sr. deput~do póde vir 1 e isto nao só porqu~ o_ regimento_ no capitulo 10,
tomar assento nesta assembléa. Paço.da assembléa, /que trata ~as-comn11ssoes, nada-diz ·a este respeito,
18 de Junho de 1823.-.llf a1wellacintho Nogueira da mas. pr111c1palmente porque é em verdade mais conGa.ma.- Antonio Carlos Ribeiro de Andi·ada Jlfa- J vement~ e a_certado .º estabelecermo uma. rograclwdo e Silva. )).- Foi approvado.
1 cer~a o mvariavel, ate para evitarmos qualquer falta
O Sn. SILVEIRA MENDONCA. em nome da co ~mis- 1 de_mtelligencrn que pos a haver entre os membro
são de colonisacão, e catêchisação dos indios leu ' de f?ra com os da mesma assem biéa, e supposto eu
tnmbem 0 seauiÚte :·
.
. '
es teja persuadido que todos os senhores que live0
•
rerlrtl honra de taes nomeações, concorreráõ de
cc PARECER
· certo com todas a_s suas _forças e luzes para o bom
«A cõmmissão de colonisacão, civilisacão e ca- q ese ~lpenho de tao m ehnd~·osas tarefas ; comtudo
techisacão dos indios vio ·com salisfaêão' os - e mm to melhor que no regunenlo se determino exAponta.mentos sobre a civ:ilisação dos indfos do im- r~ss~~ ~nl e a 1.n~rc~.a ile tae~ negocios , d_o _que
J!.!lrio- do BraziF-- offerecidos a esle augusto con- elxa~ islo ao ,nbiLi_10 das diversas com m1ssoes . .
gresSõ--pelo seu illustre membr~ o Sr. •José Bonifa- Em vis.ta do ponderad~ sou de voto que os arLigos
cio de Andrada e Silva.
.
-.o~~rec1dos pela comm1 ssão de gu·erra e marinha o
<<Reconííeêendo a importancia da mat eria, con- seJª.º impress~s para ent_r~em _ em disQ!-1 ão_e for-.
sidera 1ste trabalho precioso resultado de profunda ~ar ~.m, d~p o i s .<Ui approrndos, a contmua9ao do
filosophia, e consumada pericia na man~ha gradual iefeudo Cctpitulo 10, que des te modo fi cara comda civilisacão do genero humano.
·
plet~ e _exacto . .
«A comÍnissão se-guarda de ex traeta-lo por não
Fiz~rao-s e mai alguma obsery~ções? e rec?n~ede_sfigurar o original que pensa _digno de se impri- Ct'lil~do a ª.sse_rr.i~léa qu e ~ mater1 ~ devia add1cc10m1r tal qual se acha, devendo JUigar-se c~o um nai-se por aitibo,s _no regimento, JU!g!>u- se urgen_te
cornpendiodepril)cipioselementares., dasciencia, ou como requereu.º illustre rela~tor tia commissão, e
arle de dirigir, ·e civilisar os:sel vagens do Brazil, sum- fa~en_do-se por is o segu1_1da le~tura, mandou- e immamente interessanLe aós governos e habitantes prnmr par~ entrar em d1scussao.
·
O .Sn. ~n.ESIIJENTE assignou para a ordem do dia:
·. das _provi~cia? com elles limitrophes,- emquanto o
e11tado, o nao pode tornar geralmente-etrecl1vo.
1•, o proJ~Cto so br~ os governos provinciaes ; 2•, a
cc E portifnto de parecer:
1ª d1scussao do proJ ecto sobre a naturalisacão do
« 1. 0 Que seJii imp1·esso quanto antes, para ser p_oriugnez~~ e outros estrangeiros; 3°, a l• ·ai cus-presente a esta augusta assembléa ; e para instrue- sao do proJecto sobre o modo de promulgar as leis.
ção da nação se exponha á venda publica.
_Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-José
« 2. 0 Que.se expeçã,o ordens ao governo para que Ricardo da Cosl(t Aguiar de Andrada, secretario.
r~m~ttendo al_g';lns exemplares ás resp_ectivas pro'Vmc1as, e exigmdo dellas as necessanas noticias,
informe sobre os meios mais éfficazes de realizar
Sessão em t 9 de Junho de t 823
em toda a sua extensão tão importànte. projecto.
« 3. 0 Que esta offerta seja recebida com eºspecial
Pll ES1 DEN C 1 A D O SR: AN DR ADA E _S lL V A
agrado por esta augusta assembléa fazendo:.se na
ac;ta honrosa menção. P<!ÇO da assembléa l7 'de
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
Junho de J.S-.23.- Antonio Goncalves Gomide.. Jlfanoel Rodrigues da Costa.- João Gomes da Sil- manhã•achttrão-se presentes 56, faltando por doente~ os Srs. Ri~eiro de Rezende, Gama; Araujo
veira Mendonça ».- Foi approvado.
.
Como não. houvesse quem mais pe~iss e a pa- V1anna, e Xavrnr de· Carvalho.
O Sn. SECR&TARIO CAR:'!EtRO DB CurPos leu uma
lavra para leit_ur~ de pareceres "de comm1ssões passou-se aos adiados, começando pelo. da commissão participação do Sr. Xavier de Cai:valho em que
de _marin~a e gue.rra sobae o requerimento de ~n pedio ~oze dias d'~ licença para restabelecer-se da •
tomo Jose da Fonseca, e outros presos 11a-ilha das molest1a que soffna; e forão concedidos. ·
Cobfas cujo parecer ficára-adiàdo na, sessão anteO 1_nesm9 Sr. secretario disse que. o brigadeii·o
cedente.
·
·
Do_mmgos Alves Branco otrerecêra para se· distrtDepois de algumas reflexões foi approvado.
buir pelos Srs. deputados o manifesLo da sua justi.Seguio-se o outro da mesma commiss'ão sobre os ficação.-Forão distribuídos os exemplares.
.
meios de se comm unicar com a comrriissão auxiliar
. O S~. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e·
de fóra já nomeada.
hda a a~ta da antecede.nLe foi approvada.
• •
. O SR. C.rnNÊIRo DE CAMPOS :-.Esta· proposta da . Por i'lao haver expediente passou-se â ordem do
parte da commissão é feita por se ~ulgar que ha dia, e o Sr. secretario Carneiro <lo Campos leu o
'1
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art . 11 do projecto sobre governos provinciaes, que
é do teor seguinte :
•
<< Art. .11 . 'Ü conselho não terá ordena~o algum
fixo; nas reuniões, porém, determinadas por esta
lei onde é dti necessidade a sua cooperação, terão
os 'conselheiros eleclivos sómente uma gratificação
diaria designada pelo governo, e paga pela fazenda
publica da respectiva provincia. »
O Sn. Roc1IA FnANCO :-Como me persuado que
os conselheiros devem ter aTgum ordenado certo, e
ao mesmo tempo não está ainda arbitrado o que
hão de ter os presidentes e os secretarios, ofTereço
a seguinte emenda na qual os regulo na proporção
dos que se estabelecerem para os presidentes :·

« EMENDA
• « Os conselheiros terão de ordenado a terça
parte do quo por lei se assignar ao presidente da
respectiva provincia. Paço da assembléa, 19 de Junho de 1823.-Antonio da.Rocha Franco. " • ..
O .sn. PEnEmA DA CuNHA :-Como sou de voto
que o conselho deve ser permanente por isso entendo tambem que> se lhe deve assignar ordenado
certo. A esse fim offereço a seguinte
« EMENDA

o

« Os conselheiros venceráõ de otdenado annual
nas provincias maiores ou geraes um conto '1e réis,
e os secretarios, seiscentos mil réis ; nas menores,
seiscentos mil r~is e os secretarios quatrocentos mil
'réis, pagos ·p.elo~ cofres da fazenda publica da r~
pectiva provmcia . ·Pa\:o da assemblé~, 19 de Junho
de 1823.-0 deputado, Pereira da Cunha. »
•

•

•

•

•

O Sn-,.Anoucn~ l~ENDON .-N es te arl. 11- ~u.lgo
necessauo. supprimir a palavra--.electivos- • em
tudo o mais estou pela d_outnna_ delle,-mas accrescent~ndo-fhe a decl.araça_o do dia em que começa o
ve.nc1m~?to d~ graLifica~ao, e daquelle em que .term.ma . .E por i so que fiz~ se~umte emenda ou add1tamento ~o refer~do. artigo ·
.
« Que se~~ supp'.111~1da a palavra-eWl!t1vos:
" Que seJ.ªº .~ddicc 1ona?as as palavras segum 1,es:
--0.esde o dia e111 que sah1rem de uas casas.até que
a alias voHem. Vaço da assem biéa, 19 de Junho
do 1823.!-José Arouche de Toledo Re11don. »
O Sq.. A Dl\ADA MACHADO :-Eu peço que primei10 que tudo se IeJão e 3tas emendas, para se vêr se
são apoiadas; pois no caso de o serem e.ada um
poderá fazer as reíleiões que lhe parecerem justas.
O SR. PJ\ESIDENTE prapôz a emenda do Sr. Hocha
Franco.-Foi i•egeitada.
Passava depois a ~ropôr a do Sr. PerAira da
..
Cunha, mas o mesmo r. defautado disse que refie.:
ctindo que a com missão de azenda, devendo propôr
os ordenados para os presidentes e secretarws,
tambem podia marcar os vencimentos dos conse·lheiros, queria retirar sua emenda, no caso que
assembléa o permittisse.
Hesolveu-se que a retirasse.
1
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prestado o juramento. do estylo, tomou assei]. to na ·
assem biéa.
.
Continuou-se a discussâo do art. 11.
O Sa. PINHEIRO DE OLIVEIRA pedio a palavra e
leu a seguinte
•
(( EMENpA
« Art. 11 . O conselho não terá ordenado al€um
fixo ; mas nas reuniões terãD os conselheiros etc.supprimidas as palavras determinadas, etc. ~té ct>~
operação--inclusive. - Pinheiro. »-Foi ~poiada.
O SR. PnESIDENTE perguntou se estava suflicientemente discutido o artigo, e decidindo-se que sim
disse que se passava ao art. 12.
. · '
(]'SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - P!rece-me · que
antes do art. I::! dev e haver um em que se estabeleca
o traCamento tanto do presidente como dos consêlheiros. Isto não é ocioso; da.rei a razão . As secretarias de estado não pódem dar senão o tratamento
marcado por- lei, e por isso ao_ overnadores e caJ>ilães-generaes dayão o de senhoria, se aliás por
ti~u.lo ou patente ~ão ti.nhão ex_ê!lllencia ;- e quando
regia o governo mtenno davao o que tinhão as
pessoas que o oom~unhão .
.
Quando ~!-rei o Sr. D. Joã<f VI mandoú communicar a todas as provincias os successos do dia 26
de Fevereiro, fizerão-se as participações dando-se
·aos governador.es o tratamento que tinhão por lei; .
mas para ofliciar para a Bahia onde já havia go- 1.
verno provisario houve o embaraço de não saber-se
9ue t!atamento se lhe daria, pois considerado como !
;nter~no só lhe to~ava o das pessoas de que ~e compunhao, e podena 1sto tomar-se como effeito de
pouca contemplação~
•
Eu ponderei· isto ao ministro de Estado, que
Lambem não quiz resolver por si a duvida, e. detern;iinou consultar El-Rei.; mas como assim se demorava o expedien~e, escolheo-se por inelhor o es-'
crever por portaria para evitar o tratamento.
Q.gQ~r!!.Q._ da Bahia escandaliso_u-se, _g_ repre~tou que os póvos lhe não terião o respeito tle- <.
viáo, se viss_em que o ministerio o tratava com pouoa
consid eraçã~: Isto movêo S. M. I., então principe ·
regente; pois já cá não estava El-Rei, a ui andar-lhe
dar o tratamento de Excellencia, e assim se tem
praticado.
·
E' pois, necessario declarar para todas as prol'incias o tratamento que deve competir ao presidente
ao conselho, e· aos membros delle; e por isso offe~
reço o seguinte
« ADDITAMENTO

« a correspondencia ol!icial o conselho terã o
tratamento de Excellencia: o mesmo t-erá 0 presidente dos seos -subditos: e os conselheiros o· de
Senhoria.- Carne!ro de Campos. >i .
•
0 Sn. FnANÇA :-Eu não -vejo que haja alguma
implicancia em dar-iie o tratamen1'> de fü:cellencia
aos n,.ossos governos que se vão criar pãrã aspfovincias. Os povos já estão acostumados a liberalisar
á · ·
d
esse tratamento s primeiras autori ades cjas mesmas
províncias que até aqui os tem governado; nem deiPropoz então o Sr. P'.esid~nte a E!men~a dó xarão de oc·ontinuarás outras autoridades que ora se
Sr. Arouche Rendon.-Fo1 apoiada . .
• lhes substituem áquellas: portianto tudo quanto vai
Annunciou-se a este tempo que estava na sala im- na questão reduz-se a legalisar, QU estabelecer de di mediao Sr. Antonio Jlibeiro Campos, deputado pela reiLo, aquillo que de facto existe, e cuido que ha de
c~arca do sertão de Pernambuco,. e o Sr. presidente existir para o futuro ainda que a lei o não deterinrerrompeu a discussão para ser introduzido .o dito mine. Voto portanto que os governos tenhão o traSr. deputado na fórma do costume, e tendo elle lamento de Excellencia.
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O Sl\. ANDRADA l\1ACHADO :-Como os governa<lor13s
e capitães-generaes .disp__unhão por si só de to.do o
governo da província, d~:_se-lhes o J_ratamjlnto de
~ncia; ma~· segundo es te projecto o presidente não conserva o poder e jurisdicção que aquelles
tinhão; já lhe fi'ca muito cerceado; e menor portanto deverá ser o ss u tratamento.
~a......o-d.e_S~nh_Q!ia, 'Ilão só quando com o
conselho fórma o corpo collectivo e móral que consütue o governo, mas· tambem o ienha por sua
pessoa. Qu.anLq aos conselheiros co.ntentem-se C9ID
o_gue lhe COJ!lpeLir por Sl!a§ pessoas; d ixemo-nos
àe Vãn-g1ori_as e Lratemos de realidades ; µm dos defêitõS da pubre!iação brazileira é ser muito arniga
if'e fumo. - -

« •ADDITAMENTO

- « Os pre sidente;, dentro das suas pTo~incias,
terão o l-raLam enLo: nas maiores, de excellencia; nas
menores, de senhoria . - Albuqilerque ». - Foi
apoiada.
O Sn. Acc1011: - Sr. presidenLe, eu . uizei:a que
ão hql,!v ess~ distin cçãQ de pl'Ovincias, para que sti
não diga: efilf1 é_mais, aq~ella é !!!.!l!!º ; portan~o
a vencer-se que nas provrneias ma1ore os presidentes tenhão excellencia, tambem os das menores
devem tê-la.
••
·
Não sei porque hão de merecer mais consideraçãõas províncias maiores ·do que a menor9 ; os
homens todos são iguaes. Além disto perguntarer:
'r" ·.
•
•
p1'Õvintia quo dá só dous ou Lres depulados para
O Sn. FRANÇA :-81:. presidente: 'fodOLI!ÓS gg~
tamos de _fumo, e ostamos muito,-i.§.so natui:al ao esta assembléa tem menor reprosenl ação ou men~
CõrãÇi\o- ão hemem,
elreilo do seu amor consideração do que a que dá oito ou vinte? CerP.!Qprio; não o dissimule~os ': m.as essa não é a tamente não.. Logo, se todas são iguacs na reprequestão : trata-se de dar aos olhos dos póvos a de- senta~ão nacional, Lambem o devem ser 'no tratavida importancia e coõêíl1ar o respeiCo ás autori- mento que se der ao presidente.
Voto, pois, contra a emenda do Sr. 1\.lmoida e
daffes q_ue os hão degovernar ; ·e isto péza alguma
,-cõüsa nõ conceito dos mesmos . pó_y_o.s. acostumados Albuquerque.
O Sn. ANDRADA MACUADO expondo os motivos que
e não dar semelhantes tratamentos.senão á pessoas
e empregos credores- de grande consitieração na d er~o causa á divisão do ijrazil em provín cias, ou
capitanias geraes, e em outras de 2• ordem, e o
sõciedade.
·
Além de que o · governo de uma provincia do qu e se teve em con ideração para contemplar uma§.
Brazil, attenta a riqueza, extenção e população de como maiores e outras como menores, co ncluio qu~
algumas, não é lugar de tão pouc1;1 monta que se não via razão para que os presidentes não tivessem
não possa nivellai: com os- primeiros. empregos da igual tl'atamenLo em todas as provincias, pois todos
erão executores e administradol'es geraes dellas,
nação. - '
com a mesma graduação; e que .qilll_ntQ ao tratao ANDRADA ~hCHADO :-Sr. presidente: Eu lllJWto
de excellencia qu e s~ mostrava__ prefo..rir ao
tenho uma emenda para mandar á mesa ; ou antes
um additamento que ha de entfar d~pois do art. 11. de senhoria, -para os _ presid ente~ , julgava que i to
provinba de ser a palavr<t sonora, poi nada mais
O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS o leu, e era concebido havia nisto do qu e melhor som para o ouvido.
nos termos seguintes:
- O Sn. LOPES '1AMA. - Se o traLamento de excel(( Na correspondencia olficial o presidente e o lencia não é ·outra cousa mais que uma palavra soconselho terão o tratamento de senhoria; fóra dellét
tão sómente o presidente ; e .os conselheiros têrão o nora, como acaba de dize.r o 1L!ustre preopi.nante,
convenho que não se dê ao~presidenles das provinqu~ lhes couber por suas pessoas._:A'litonio Ca'rlos
cias'; porém então quererei, pela me ma razão, que
Ribeiro de Andrada. »
o não tenhão os grandes. do reino, o grãos-cruze ,
O Sn. PRESJDENTE:-Vejamos se-estas.duas emen- ministros de estado, ele. ·
das são apoiadas; e começando pela do gr. Carneirn,
Em uma palavra: e nada vale, ningnem o Levou dividi-la, para- maior clareza, em tres partes, e nha; e se nelle ha alguma cousa de·attendivel, goconsultarei a assembléa sobre cada uma dellas.
zem os presidentes do que os o.utrd\s estão gozando.
Propoz então a 1. •parte até á palav;:a E xcellencia:
Julgou-se afinat a mataria discutida, e ~ssou- e
a 2• até subditos: e a 3• até ao fim da emenda.- ao ãrt. 12, concebido nos termos seguintes :
« Art. 12. as sessões ordenada por esta lei, nas
Forão todas tres apoiadas.
Passou-se depois á emenda do Sr. Andrada Ma- inaterias da competencia necessru:ia do con alho,
chado; e dividindo-a igualmente em tres partes, terá est!l voto dêliberativo, e o. presidente em ca o
propõz a l ª até a palavra-senhm·ia; a 2• até-o de em~ate o de 9u~lidade . N_as convocaçõe , porém,
presidente; e a 3• até e fim.-Forão tambem todas que ficao ao arb1tr10 do presidente, terão. os consetres apoiadas.
lheiros tão sómente voto consultivo. »
Sn. ALMEIDA E ALB.uQuERQ{jE. - Nas nossas.
O S11o. ANDRADE E LIMA. - Sr. presidente, é bem
províncias, principalmente as <zye têm. P.ottos de sabid_o que as leis devem se~ adapta~as ás circummar, e onde pelo nosso -commerc10.ha c~ncorrencia .stauçiílS ;· e que quanto mais peculiares ellas são,
ãe estrangeiros, t necessario da,rmos aos presidentes isto é, quanto mais dizem respeito a objectos em
uma grande ~p!_esentação ; e par_a isto não é indif- detalhe, mais varião, e mais são sujeitas a conheciferente o tratamento, antes contnbue para a consi- mentos locaes que só podem ser adquiridos por
deracão e iespeito da autoridade: mas iümo faze- aquelles que têm estado ao facto e inspecção desses
mqs • differença <j.e provincia~maiore,s e menores, e Qbjectos .
nestas não lta tantos motivos como naquellas para
O iµiperio do Brazil, Sr. presidente, abrangendo
que os presidentes ta.hão esse alto tratamento, pa- ,um territorio imenso, debaixo de di!Terenies climas,
rece-me que bastará que JiaS menores tenhão o de offerece uma variedade.infinita de objectos que desen}Joria, declarando-se que lhes cõmp~tiráõ dentro ·mandão dift'erentes providencias, differentes insti'das províncias, pois me parece mais exacto do que tuições, di!Terentes leis peculi{lres, só proprias_lls
dizer-se que o terão dos seus subdit.os. Offereço a differenças accidentaes de cada província deste valo
esse fim o seguinte
continente.
•
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Um1 le~islação _petuliar ãs margens do Prata, njlo
póde convir em tudo ao paiz .do Amazonas.
Nesta augusta assembléa, Sr. presidente, ainda
que assentados muitos illustres e sabios deputados,
comtudo não podem conhecer a fundo os objectos
que só se divisão pela vista e inspecção delles.
Legislar portanto sobre elles, sel'ia proceder sem
conhecimento; de causa, o que não se compadece
com a luminosa politica; pois que a mó · parte dos
Srs. deputados não tem viajado, v'isto e examinado
as particularidades de cada província; nem nunca
.
.
.
.
isso s~ verificará.
Assim, tend.o em vista as ex1gen~ias e ma10r bel?
de cada,Jfrovmeia, com a mtegndade e prospendade do imperio, olfereço es ta JJequena

ons.elho votd' . consultivo, porqÚe sendo livre ao
pr~s1dente convoca-lo ou não, póde por isso seguir o que se lhe aconselhar, ou então o que melhor
lhe parecer.
. Do que deixo expen~i~o, segue-se que neste ulJ
timo caso a responsab1huade é só do presidente.
bem corpo nos- da competencia'- do conselho serâ
sómente éle todo o referido conselho, se. fôr uniforme 1 ou então daquelles conselheir(!s, por cuja
ma10ndade a.lguma cousa ·se decidir, fazendo os de
voto contrano a · competente declaração, como é e
foi sempre estilo nas juntas de fazenda e outras .
quaesguer coq~orações; porque o presideJJ>te em laes
. negocios não e senão um mero executor do que s·e
determinar, e por isso não deve sobre elle recahir a
r es_ponsabilidarle:
cc EMENDA
. ()uando, porá!T.1, por haver empate, o presidente
• ccArt. 12. Em lugar de- lerá este voto delibera- trver o competente voto de qualidade, en Ião sou de
tivo, e o J>l'esidento o de qualidade - substitua-se: opinmo ~tle seja lambem responsavel pela delibe- Terá· este, autoridad~legislativa, não con.t rnvindo ração do cciâselho, não só porque igualmente conás leis . e decretos da pre~ente assemb léa; nem im- corre com o seu voto para a mesma determinâção 1
do negocio, . mas principalmenie porque sendo -lhe·
pondo taxas dire ctas ou indirectas.
cc Paço da assembléa,19 de Junho de 1823.-Liiiz livre decidir-se por qualquer dos dous lados, era
portanto do seu dever examinar com reflexão e r.uiIgnacio de And,,.ade Lima. »
·
·
dado a natureza e quálid<!-de da rnateria, para sobre
O SR. PRESIDENTE. - Eu deveria talvez chamar á ella poder votar e desempatar com justica a utiliordem o illustre deputàdo; pois con ·dQi'-0 na emenda d ade publica.
.
•
~outrina subversivª;- todavia consul~arei á assemO Sn:AnouCHE HENDON. - EÚ não tenho duvida
1Jléa para ver se é apoiirda.
·
de approvar o artigo; mas com um pequeno additaFoi rejeitada.
mento.
,
Como aqui se estabelece que nas ma terias da comO SR HENRIQUES DE llEsENDE.- Se n:ie fôra licito
eu diria alguma cousa solire a emenda do Sr. An- pete ncia neressa ria do conselho, tenha este voto
drade Lima; mas como foi rejeitada, não .falia rei deliberativo, eu quizera que se declara!lse que elle
·sobre ella. Vamos ao mãis.
• era nestes casos responsavel.
Sr. presitlente, tenho uma lembrança de qu e na
P?ra· esse- fim ofl'ereço o seguint& additamento:
sessão emº que se fallou do art. 2° deste projecto, se cc Que depois das palavras - voto deliberatil'o - se
lhe acerescentou - que serião responsaveis- ; mas addiccüme - com responsabilidade. ».
como isto era muito geral, o ha ses_sões em que o
J'.ropo~o este addilamento, foi...apoiado.
conselho te~ voto deliberativo, taes são as ordiO SR. PRESIDE:-!TE pergutou se a materia estava
narias; e ha as sessões ex traordinarias, convocadas disc ulida, e decidindo-se que sim, declarou que se
ad libitum do preside]lte, em que este conselho só passava á 2• parle da o'rdemdo êlia.
t~rá v-0t? con.sultivo ~.e como pas ordinarias o _preO SR. SECRETARIO CAilNEmo DE C,lMPOS leu o pros1dente Jáura1s po~ena obrar em contra"8nçao ao jec to do Sr. Moniz Tavares sobre a natqralisação dos
que neHas se dec1d1sse, e nesse caso seria liiul4) que . porturruezes.
(i'ublicado na sessao ae 22 de Maio)
0
•
.
•
elle fosse responsavel por actos que ei~ obngado a praticar, uma vez que o conselho nessa!> sessões . O R. MuNIZ T'.lVA nEs .-: Sr. preside nte, este pr!ltem voto de1ib erati~o; f!Uiz era eu que ás palavras iecto faz-~e por si !'"esmo r ecommendavel, e se na~
- e em caso de ompate"o de qualidade - se ac- fo:se obngad~ a ~1.ng1r-me ao estylo ado?laclp nesta
crescentasse e te additamento - e serão responsa- as. ~rnbléa, nao dma u~a só palavra paia sustentar
veis pélas deliberações do conselho aquelles a quem
doutn.na. n~lle enunciada. .
.
pelo seu voto se. att.ribuir.o prejuízo de alguma re- _ Os prrn c~ pws que .esta beleci.quanuo o apresente;,
. _
.
;
solução.
sao ~lanss1mq~ e e v1~entes . .
Eu mando á mesa 0 additamento.
Nmgul'._m hoj e ousarâ .affirmru qu e nos nao fazem.o~ 0 .J,,.} , .11 .
.
bl '
b
uma naçao soberana, livre e mdependente; e nesla (f'I·
O ~R. PRf!SIDENTE consultou a Assem ea so r e o qualidade, Portugal se poder conservar tambem a
.t• ·• f' ·
refer~do add1tamento. sua. indepenãencia. Coque au vido, pelo estada mi- l ~ .'
. Foi apoiado.
.
•
Sê1T11uo a que se acha reduzido), fica sem dtivida ao
O SR. CosTA AGUIAR. - Sr. presidente, eu con- n_ivel de ~mtra qtfal.quernação; outra quª lquer nação
cordo com-a doutrina do artigo, cuja materia m~ é para nós estrangeira, como dei;rnrá Portugal de
parece bem envncia'1a e co~fõrme com o.s. verdade1.- o ser?
.
,,
r?s princípios de.justiça; porque o~ o conselho se
Se~á aca?? pe~os anbi;os laços que nos união ·r
ajunta nas sessões ordenad.as pela lei, afim de tra- Ah 1 estes Jª fo.rao heroicamente qu ebrados, e a
lar e decidil.. sobre as matei:ias de sua competencià, linguagem que ainda hoje tristemei'M!) nos confunde,
ou é então cônvocado por arbitrio·e á'requisição do ~ m-~ca a d~orosa lembrança de que os nossos
- presidénte para o consttltar; ~o priJ?efro cas,o deve antepassaaos farão colonos, ·e_C_!?.lo~os sempre acater o mesmo conselho voto deliberativo, porque de- brunhaãos pela füra de ferro 1l odwso systema de
cide de objectos de sua competencia, e ql!e não po_- 2 ppres~ã:o .
.dem ser determinados só pelo presidente, o qual em
Não julgueis,. senhores, .que . ei:n meu coracão
taês casos apenas deve ter o voto de qualidade, ha- reside este ci.dio,uxaltado, qu ~mp e1lio o patriota
vendo empate; no segundo caso, porem, deve ter o americano do no~le a propor no congresso a mu-
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dau.ça ·mesmo da linguagem inglezºa; não, eu _i;e1 ções ha sempre grandes pai~es em reser"'1 ; é é
P.êl·dôãr_in.jJ!l'ias, não sabendo perdoar a usurpação assim; as circumstancias as desenvolvem, e então
se, obrão grandes cousas .
!L~ m_eus djreitos.
- •.
·
Quantos homens vivião na obscuridade que cirN"éste meu projecto, se bem r eflectir-se, ~re r-se-ha
·transluzir a moderação e a generosidade que tanto nos cumstancias particulares os pozerão na carreira da
caracterisa, que irá confundir a esse despres1vel qe- gloria 1 Quantos não fazião. vulto, e ellas os encaputado , que ha pouco nas desgraçadas cfü:1es e 1s- minhaTão a faze~ estrondo no mundo ?
Ha ' homens, Sr. presidente, muit<í. paéatos e pa
bl)ã- com u_m tom arrogante, impudentemente se
animàVã - a . dizer que não achava um só brazileiro ciflcos, a quem o genio, o temperam ento, obriga
capaz de ·ser conselheifo de estad_o, ep_u tanllo a ao recolhimento, e fogem dos barulho , 'B me ·mo
todos, indistinclamente, vis traidores; et.r marcho da vida publica; praticão acções communs; conID.fü differentemente; eu quero e julgo que a assem- correm co m o que pGde m, · mas sem se faz ere m
.
bléa ·anmHrá, que não só no co nselho d~ estado, notaveis.
E sení justo que e tcs seji10 excl~clos de.ser cidacomo me.smo no ministerio;-i:i em outros empregos
sê conservem portuguezes, mas portuguezes ora re- dãos brazileiros ?
O pacifico negociante, diz um criptor 111.0derno,
sidelltes~e que tiverem dad Õ provas nào equivocas
deãdl10são á saçirada causã da nossa indepe ndencia; o autor da obra intitulada "Liberdade do mares e
quero que es t~s sejã~ elevados (alta Jwnra ~e ~i do co mmercio », não deve ser objccto,de hostilidadãos brazile!fos ate para. poderem sem suspeita dades.
Com effeito, a sua vida o~retira de tuao que não
õêêupar os empregos de que forem dignos; mas
. quero Lambem, porque ·a justiça imperio samente é tranquillidade e paz; o n em per isso são men'os
clama, e o direito· das nações me autorisa, sim, cidadãos.
.
Demais, con]o avaliaríamos essas provas não
quero que se.faça expellir do n_osso sei2 aquelles que
ingratos aos continuos favores que de nós têm rece- equivocas que exige este projecto .? Lembra-me
bido, invejosos da nQ_s.sa gloria, procurão ~P.a r um exemplo. Antonio Germ ano, no Hio-Grand e
o nosso edificio, semeando a intriga e a discordia, do Norte, fe.z no an no de 1817 os maiores serviços
no que pers uado·~me nenhum dos Srs. depütadôs que a Rep ubli ca podia receber de um' chefe de forca
deixará de convir;· qu ero tambem mais, que· ag uelles armada; tirou as pedras das espingardas para qúe
que daqui em diante vierem, e que serão em grande a sua tropa· não fiz esse f~go aos da Parahyba,
nümero, por_lsso que cada vez o pequeno Portugal quando lá entrarão, e occupou um lugar de mem·
•
tõfoa It!ãi~ p_obTe e mais IDÍSeravel, desenganem- bro do governo.
Parece que isto é mva prova não eq uil'Oca da
se-que o morgado já se acabou, ·e que majto favor
lhes fazemõS'eucconsenti-los · om nosso territorio ua adhesão. Entretanto o Sr. D. João VI o manpara arrotearem a teri-a e exercer em alguma_in- ~ou soltar com mil louvores, dizendo que elle fiz era
d_llstria util; e. tendo passado neste exercício ~sJJ le aq uillo para melhor serv ir ao r ei. Ora entendão- ·e
ao.nos~ lendo propriedade e outros requisitos que lá com taes provas .
.
Sê poderáõ addiccionar, conceda-se-lhes carta de Pois o artigo 2° do proj ecto ! Julgaria o se u nonaturalisação, e então possão occupar e~npregos . bre. l!utor que q ggyemo ainda tem feito pouco, para
Este é em summa o fundam ento do meu projecto, que seja preciso mandar por uma lei 41ue se expul- fundamento, que nos dern dirigir a votar para que sem cidadãos por meras suspeita:?
passe a segunda ·disciissão. •
•
ada seria mais fat:il do qu e, não ha\•endo factos
O SR. HENRIQUES DE R ESE\\'Dll. - Anticus Plato, positivos e provado~ lança r suspeitas sobre qualsed rnagis ainica veritas .
quer cidadão. Quem e ca paria dos effeitos de te
Não são os 'i'i nculos da amisaue que me ligão ao 2° artigoi H!i quem suspeite do lmpêrador e-se u minobre auctor do proj ecto, que devem prender a mi- niste rio; lut quem suspeite desta u~scmbléa, ou de
nha voz para que eu não emitta a minha opinião iiiü1 os ele seus membros: eu tenho ouvido griiar
contra a .sua doutrina.
aTêrta ! co ntra muitos d nós; e.qu em póde asseg uJuro "p.ela rectidão das intenções do illustre autor; rar que o mesmo nob t<i aTttor' do projecto, que eu,
mas nem sempre são a melhor garantia da bondade o u outro qualquer dos Srs. deputados nâ'o se verião
das nosssas acções; erra-se mui Las vezes com as obrigados a pa sar pelos effeitos desta lei ?
intenções mais puras.
Lancemos os olhos ou appliquemos os ouvidos aos
Sr. presidente, est~ decr~to ou é constitucional clamores que vão pelas provincias; que calamidaou provisorio; coino constiLuclonal é intempestivo; es 1 Se o nobre. autor do proj cto tivesse estddo,
porque a constituição é quem· deve regular esta ma- como eu, na sua ·província, talv ez se oppozesse.
teria.; se é provisorio J!ão é bom; e permitta- !Ile o como e u me oppuz, a essas perseguicões, a essas
seu nobre auctor que eu diga- que até é ruinoso·em prisões rl'..r bitrarias, e expulsqes de europe us, só portodas as suas partes. Verei se o. posso provar; e ue meia uuiia de rapazes dizião que erão suspeicomo devo fallar.de todo elle, examinarei cada um tos. Por toda a parte fervem as desgracas; não
de seus artigos.
v amos autorisa-las mais P.or esta lei; o govêrno e tá
Diz o 1° artigo que aquelles portuguezes ·resi- alito_risado.1Jara curar da publi~ segurança; não se
dentes no Brázil, que tiverem dado provus não equi- precisa mais.
vocas de adhesãD á nossa sagrada causa e á p·essoa
O artigo 3° es tabelece ·cousas por agora impratide Sua l\fagestade são cidaclãos brazileiros .
caveis . Uuer que não se l:lêm empregos~e conllanca
Como é possível que.todos dêm e~as provas? As a estrangeiros sem qu e tenhão obtido carta de. n«IÜgrandes acçóes são sempre filhas das c.i rcumstancias ralisação, e m·a rca logo sete" annos ele residen cia.em que cada um se acha collocado ; nem todos se Neste caso, Sr. presidente, é necessario· naturalisar
achão em situação de àar essas provas de adhesão ojQrd _Cochrane, e .outros officiaes que servem em
e amor ; segue- se a mãrcha. ordinaria pi;aticando a nossa esquadra; màs Sl' elles não quizere·m? Dirá
acções communs.
·
táTvez o nobre projectista que este decreto tem o seu
Diz um célebre 'lSCriptor que ein todos os cora- effeito d' ora ávante, bem vejo: mas quem nos diz
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que não teremos jámais necessidade de estrangeiros
que nos i:rueirão prestar seus serviços? Qu~ emprego
ha de mais confiança do que o commando dã nossa
· esquadra?
•
Entretanto o lord e os outros não se têm naturaJisado e nem quererão talvez; e muitos estrangeiros
quere~ão servir-nos, sein por isso quererem ficar
sendo brílzilei.ros.
·
A consLit.üição, Sr. presidente, é que deve regular
a tõfma das naturalisações, e as condições para occupar empregos ; é para esse tempo que devemôs
guardar o legislar sobre isso.
Por agora o governo que distribue os empregos
não é tão estupido que metta nos lugares ·os vindos
de novo, principalmen.to portuguezes, quando· dos
que já cá estão e mesmo do.s brazileiros elle tem exigido, e com razão, essas q1talidades que requer o
projecto. Embor• com os qne agora vierem .o governo ponha em pratica essãs naturalisações; mas
com os que já cá e tão, é meLtet o desassocego ~m
toda a parte. Voto nortanto que não passe o projecLo a 2• discussão.
•
O Sn . ALENCAR: -Sr. presidente. ComcJ cada um
pensa das materias ·coiúorme ellas se lhe antolhão,
não me admiro de que o illustre autor deste projecto
pense tão diametralmente opposto ás minhas idéas.
• O illustre preopinan te, que acaba d.e• foliar, em
alguma cousa já me preveoio, porém como eu tenho
de votar cóntra e te projecto em todas as suas parte , não posso deixar de expender as razões porqtie
assim obro..
O projecto, que ora nos occupa, contém em si tres
partes~ e é necessado tra lar de todas ellas, pois são
coRnexas umas com as outras. Projecto Jla em que
se póde eguir ee la primeira discussão a letra do
regimento, porque apresentão uí(la idéa imples,
cuja comeuieneia, ou desc,Pnveniencia póde ser Iratada em globo: éste p<_>rém de outra natureza é.
Seu illustré autor pretende tres cousas muitó distictas ent re s1: ·1a, naturalisar os europeu residentes
no Brazil, que tiverem dado mostras de adhesão á
causa da i.v.dependencia; 2•, autorisar o governo
para mandar ahir do imperio aquelles que forem
suspeitos ; 3•, concêder ao governo faculdade para
•dar cartas de nat11ralisação, debaixo de certas condiçõos.
.E' ticccssario examinar cada uma destas partes
de per si. ~o meu modo de pensar a l• é desnecessana, antipolitica e perigosa; a 2• é injusta e cruel;
a 3• é impratioovel da maneira que está no proj ecto.
Passemos a provar estas asserções.
r. prc idento, é necessario remcmlarmo-nos á
época do nossa independencia, e de envolve1•mos
princípios qu·e sito bem sabidos por todos, maS' que
parecem agora esquecidos, ou de proposito ignorado .
·
.
0 que eramas nós inda no principio do anno passado r-rmlos formarnmo uma snciedllde, a que S!3
cliamava nação pbhuguez~ : todos eramos mcmbros des a familia, todos g.ozavamos .dos direitos. de
<:idadão portugucz. ·
•
Que succedeo depois't Os iuembros dessa mesma familia, que habfta~o esta parte da nação, chamada
Brazil, us.ando tio~ dj.reitos inalienaveis i(llprestriptiveis que tem os povos de se .li!clararem indepen:den ·os, qnantlo chegão ao estado de virilidade, coRhecendo ter chegado a época.dessa virilidade, e que já
não precisavão de tutor; reconhecendo os recursos oxfraorclinarios que tinhão dentro de si para sustentar
a )3ua ind1Jpondrncia, e aggravades fi~almente das
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cõrtes ~e Portu ai, _e nada mimos que_rião do que
es~ravijla-los, romperao os laços sociaes que os
umão a ~ortugal, proclamarão sua ingependencia,
e formarao u~ !1ovo pacto, uma nova sociedade e
uma nova familia, a que chamarão nacão brazileira·
mas quem fez isto ? Fo.rão sóm-ªllt~ os ·habitantes dÓ
Brazil, nelle nascidos ? Não de certo; forão tambem
os habitaf!tes ·d5> 13razil, n_ascidos em Portugal; Jogo
todos elles ficarao sendo cidadãos brazileiros igualmente com os nasc_idos no ·B razil; todos ficarão gozando na nova soCiedade dos mesmos direitos assim
como gozavão na velha; todos finalmente sã~ membros desta nova ·familia, assim como erão membros
da velha fa~lia; porque todos de commum accordo
fizerão o novo pacto, e ~epararão-se cfe Portugal:
nen:i pm só instante estiverão desligados dos Iaço.s
~ociaes uns p~ra com os outros; pelo contrario estes
'Se conservarão sempre, e só o que fizerão foi roniperem os laços que os ligava1\:i a Portugal, e coustitµireni-se em nação iridependente; logo· desnecessario é declarar-se por uma lei, que são cidadãos brazíre1ros alguns dos membros da familie. brazileira e
outros não; quando todos elles o são de direito por
graça da grande acção que praticarão, isto é pela
declaração de sua independencia.
'
Bem se vê, que quandô eu assim fallõ da jgualdade de direitos en tr~ 9s habitan les do BraziI::-nãs~este Jlaiz, f os nascidos em Portugal;- não
quero ~branger ?S ue se oppuzerã9, e ainda se oppoeip. a nossa causa ; esJ,es daro está que não en- .
trarao no nosso pacto social, e tambem eu creiô
qu~ não é c5lm es~e~ que falia o autor .do pr9jecto ;
ptns estes sao decididamente hossos inimigo!{, e não ·
podem ser natnralisados brazileiros.
·se pois é desnoc!:)ssario dizer-se que são·cidadãos
brazileiros os hahitantes do Brazil na scidos em ·Portugal; ~ antipolítico fazer essa declaração, porque
dwamos a entender a es5es ciqadãos qué nós temos
em menos conta os seu direitos; que snppomos aos
nascidos no Brazil com mais direitos; e que elles
para serem cidadãos necessitão de um favor nosso:
isto causará o desgosto e a desco1'1fianca nessa porção de cidadãos, aliás muito numerosa, e enire
quem -existe sem duYida uma · grande pa.rte da riueza da nação; além disso é perigosa uma tal
d~claração ; porque diz o projecto que são cidadãos
brazileiros os portuguezes que tiverem dado mostras
de adhesão á causa do Brazil : ora quem será .o juiz
dessas mostras de~dhesâo 'l
.
- seguramente o publico ; logo segue- e a confusão
e a desordem; um mesmo homem será muitas vezes
julgado cidadão por um que suppuzer nelle sentimentos· de àdhesão, e ao mesmo tempo 0 não
será por outro que lhe .de conhecer tal adhesào
ou duvidar da~ provas que tenha dado della: dest~
diversidade de qpiniões nasceráõ naturalmente "denuncias, e denuncias sempre em senticto eontrario. Deus nos -livre de semelhante barulho.
Senhores, por mais que eu tenha atormentado a
minha cabeça, não posso consider&.r os naturaes de
Portugal re~id erites no Brazil, s.enão de dous mo.dos: 1
ou ~lles proclai_naril 9, abraçarão,· ou .. não se op ozerao á nossa rndependenc1a, antes uzarão... e•uzão
do signal car<!C.Leristico da adhesão que é o lã.e.o nacional, e então são ·cidadãos brazileiros da mesma
.f6rma que os ascidÕS no Brazil : ou elles se O'J>'pU•
zerà1>, e ainda se oppoem á nossa· causa, e então 1
são no~oaininUg.os, assim como o s~ão os mesmos 1
nascidos no 1Jrazil que tal'fizertlm; ora tanto •pal"a
uns comô para outros desnecéssaria é a tal nattfi!a·
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lisação; porque o~primeiros ·são jã desde o prin- necessario que se passem os '7 annos para isto acon' \ .. ,. cipio cid~dão~. et os s~gutnd?os nunca o devem ser : tecer ; t'!ltª~ '!luito antes dots '7éannos hda hd.e appda!·ecer
logo para que es e proJeC o .
a cons i mçao ; e como es a quem a l por· iante
O illustre deputado _suppôz uma \!Jp_<l.lhese falsa.; ha 1f reger, segue-se que a lei nesta parle nimca é ·
persuadio-se de que tao sómente os filhos do Brazil .pra..t1cavel.
·
fc Tão os gue proclamarão a 1n~e:ipendf}ncia \l f:ormaT11nho pois mostrado a meu vêr, que o projecto é
rão 0 novo pac~o, e que os habitantes 40· Brazll ,n ªs- ~e.snecessario, -an~ipoliti.co; e P.erigoso, na l •parte,;
c1 os êrri Port11.g·a1 estavão como meros espectadores 1IlJUSto, e cruel na 2•, e imprat1cavel na 3a., logo não
"êffiumlugar segregado, e então o illustre deputado deve passará 2• disc ussão; e deve serin liminedessupp.oê uma grande generosidade dizer-lh_e: -ó. presado. Com efTeito, Srs., seria necessaria uma lei
vós, filhos de Portugal, que ahi estaes;vinde P?ra o ,para ser reconhecido cidadão bra ·ileíro esse venenosso gremio, se não vos oppuzestes á nossa inde- rando prelado, que JlQI' e colha do povo, se acha
p~ndeneia-: . engino!-1-se o Sr. d~puta~o; todos sentado ~ntre ~ós? Seria necess.ar~o uma lei para
..os habitantes do Braz1l, guer aqui qasc1dos, qupr se1:~m r.econhe_c1dos ci dadã~ bras1lo1ros tanto resnascidos enl. Portugal ilzei;ao a mesm!' cousa, todos. ~ta v~ varo e , que estaQ occupando lugares na
proclamarão a independencia,_ todos eslão no m~ ~o noss~ oc1eâade? Deput~do , mini lro de estado,
-gremio, todos finalmente. gozao dos ·wesmos d1re1- mag1 trados, chefe de 1.:orpo , e millla.rcs de empretcis, porque isso o devem á sua propria obra.
• gado . precisão ge uma lei nossa .._u·a ereru recoo illustre deputado 1~pare que já n~o é.represen- nhecidos cidadão ?
tanteSõ aa·j:iarte da população br,az1 eita, qu-e nasUma grande parte da população da nação, entre ·
ceu no Brazil: é tambem representante daquella a qual se vê muitos proprietarios, 1111gociantes, litteque nasceu ei11 Portugal; muitos destes cidadãtJs rato ; finalmenlie o mesmo cnefe da nação, precisaderão jã seus votos para· a sua eleição, porque ell•'S ráõ de uma lei para o cu reconhecimento como
- tinbão para isso o mesmo direito.
. cidadãos? ão de certo;. elle ão cidadãos ·cto
Se pois, como me parece .ter mostrado, os nasci- mesmo modo, e de.de o mr. mo tempo, que nós
dos em Portug~l são cidadãos brazileiros, sem ser somos ; e que são todos os mais membros da socienãCessaria aquella "declaração, segue-se a injustiça dade brasileira.
•
•.
· O terem tiâ cido em Portugal.não lhes deve ervir
da 2.• parte do projecto.
Pois que, Senhores 1 Autoris.ár o ~ovei:no para para terem meno direitos do que nó ; é o merecimanda.r sahir a"ra f?ra d? J3raz1l o c1dadao~ bra- mento e ~ãq o .lugar do na cimento 9uem distingll6'
zileiros só por suspeitos, 1 to por terem nascido em o cidadão bra 11eiro. Eu ei, r. presidente, que é
1>orfogal 1 S~rá uma desgraça então para o cül.adão flece sario certa rivalidade entre os in.dividuo de
· ·nrazileiro o ter nascido no velho mundo j Onde iá uma nação, e os indivíduos da outi;a para e conse vio semelhante cousa 1 Isto ~em· em Argel; e ervar a independencia da mesma , porem es a rientão d!.z o Sr. d.epulad? - seJa m~nda~o para . a 1·~lidade deve. exi · tir de uma naçãq para outra ; e
sua patria - qual e a patna de nm c1dadao braz1- nao entre os membro de uma me ma ~ociedade
Jeiro, ain.da que elle tenha nascido e~ Pw:-tugal, como iria excitar e te projecto.
'
Demais a i:ivalidade entre o bra ilciros e_port11senão o Brazil '/ E hade ser por · suspeitas arrancado da socieda~e que adbptou, ~ mandado pará a guezes, .U~?éss.aria para· sustentar . a in<lependencia
do Brazil Jª existe de certo: e se alguma cou a deve
terra de seus 1mm1gos?
Sim, inimigos-são os porlug~ezes de todos os ci- ser obra. do legislador prudente é mitiga-la, e abrandadãos brazileiro ~ e se alguma differença ha não da-la, afim de que não produza maior effeito, do que
póde ser outra senão.a de terem os portnguezes aquelle que e quer; excita-la, e excita-la entre os
mais raiva aos nascidos em Portugal que são cida- n.lesmos individuos da no. sa sociedade rria um erro,
dãos brazileiros ; e ·comtudo nós ·teríamos a cruel- pois iriarrfos meller a sizania, odio,..-e de confianca.
' dade. de mandar estes cidadãos, só per suspeitos, en_1r~ o marido e a müll1er, o pai e o fiílio, o câ:i• P.ara saciarem nelles o odio os nosso~ inimigos? xeiro e o amo, e finalm ente entre os me mo ubNão de certo.
•
· _
ditos, e o monarcha. .
A gerações futll[as mai alguma couza poderâõ
O cidadão brazileiro está escudado na lei: só esta
o perseguirá; tenha elle nascido onde quer . que fõr fazer ; nós porém devemo lembra1;-oo , que uma
só a lei o punirá : o governo nunca será autorisado gtande parte da nossa população é na cida na Eupara ~egradar o cidadão brazileiro, e então porque, ropa; e o melhor modo de a consrrvar unida a nós
J!Or suspeilãs ! Isso seria a maior das crueldades . é tratando-a com a me ma igualdade, respeitando
Faca a policia o seu dever: procure que um ou outro nella o me .mos direitos, e olhando para ella como
descontente e desafeiçoado não faça desordens: e para os mai membros da sociedado brasileira. A
com.tudo alguem as fizer, a lei o punirá, e a socie- justiç~ assim o pede; a prudencia, ~ a polilica o
dade ficará livre de um máo membro: em quanto ordenao .
porém isto não succede vlva tr~nctnillo o cidadão,
Não cahiamo~finalmente no mesmo erro CMJl que
nascido aqui, ou em Portugal, porque o corpo de cahião os portug-Oezes no tempe do govet~o velho 1
seus representan~s não consentirã que elle seja isto é, de olbare~ para nqs com desp_rezo, e reputaata~do.
•
re111-nos menos digno do que elles; 1 to muito nos
Quanto á 3•.parte facil de conhecer a iro pratica- desgo,sta~a, e excitava nossa indignação ; o mesmo
bilidade della: eu até admiro cf>ino o illustre autor ~u~ce~ena com ~lles, ~ nós uzassemos da mesma
não a concebeu.
•
lllJUstiça, que ~llescomnosco p~a~avão. Voto pois,
Ne1la se autoriza o governo '}lara conceder carta o~tra v~z dtgo, pari que o proJ ecto não passe ã. 2•
de naturalisação aos estrangeiros, dando como re-. disc.ussao.
•
•
O SR. :ft!u~1z TAVARES :-rSr. presidente": romo se
quisito necessarÍ'O a residencia no Brazil de '7 annos;
e isto emquanto a constituis:ão não mandar~ con- tem perm1tt1do aos r . deputados nesta l• disrussão
trario: ora está visto que é lfilpraticavel o governo combaterem o projecto por partes éontra o que
conceder uma só carta de naturalisação ; porque é prescreve o ~egimento, ett responderei lambem por
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partes. O 1° artigo foi atacado por conter doutrina doutriE_as insidiosas, procurando divergir os animos
mexequivel; a exigencia de provas não equivocas,. os mcautos brasileiros, fomentando idéas lison(disse UlÍl Sr. deputadol, exclue um grande numero geiras d~ republica só para dilacerar-nos? Esquede pôrtuguezes, que pe o acto de deixarem-se ficar cITT--se-bao finalmente de que. todas as pacões do ,
no Brasil, tam direito ao foro de cidadão.
universo sempre tomárão em crises arriscadâs não
Não se lembrou porém o nobre deputado que em só as medidas apontadas no 2° artigo, como outras )
todas as nações o foro de cidadão sempre é concedido ainda mais fortes? E o que é que se pretende neste ·
com demasiado escrupulo, por isso que é a mais alta artigo ? Não é aquillo mesmo que a justica nos rehonra a que póde aspirar um estrangeiro. Não se commenda? Não é. a~é um ra~ de _beÔeflc~ncia
lembroui~ualmen te que a mór parte dos portuguezes, fazer com qne se retirem para o seu paiz ou para
que se de1xárão ficar, não foi senão por seu interesse outra qualquer parte fóra do terrítorio do Brazil,
peculiar, e que talvez no fundo de seu coração sus- homens, que não pertencem. ao nosso paiz, e que se
pirem todos os dias por voltar ao lugar de seu nas- os deixarmos ficar, talvez nos vejamos obrigados a
cimento para onde os convidão todas as affeições do descarregar sobre elles os golpes da mais severa
espírito; se se lembrasse de certo não quereria uma justiça, ou ficarmos de todo perdidos?
tal prodigalidade ; quanto mais que concedendo-se
Não é sabido geralmente quê quando uma nação
sem reserva o foro de cidadão a todos os J.>Ortu- está em guerra com outra mandão-se retirar os subguezes ora residentes no Brasil, fazia-se uma mjus- dilos da nàção inimiga? E nós com este artigo não
tiça aos bons, por isso que os nivellavamos com os mitigamos ainda esta medida, que o direito das
mãos; fica vão sendo desta maneira igualmente r,ida- gentes prescreve, fazendo.tão sómente sahir aquelles
dãos brasileiros os malvados portuguezes, que se portuguezes suspeitos, e deixando nos emprP.gos, e
achão na cidade da Bahia, no ~faranl1ão, e Pará; istõ empregos de consideração aos qiie tem dado provas
sem duvida€ o que seria revoltante, e impolitico; do seu comportamento irreprehensivel?
iria desgostar aos bons portuguezes, e consternar a
l)iz-=se porém que isto é deixar o arbítrio aó mi- ~
tOdos os brasileiros.
nrsterio: não duvido; as nações muitas vezes para
Disse mais outro Sr. deputado, (e com bastapte salvar-se veem-se na dura necessidade de recorreadmiração minha) que o 1° artigo era desnecesEario, rema este extremo. Quanto mais Srs. que devemos
porque todo~ os portuguezes, que ficarão no Brasil confiar- nas luzes, e patriotimo do ministerio actual,
depois da de~laração da sua independencia, erão já elle é composto de varõês interesÉados na manucidadãos brasileiros, não precisa vão desta nova tenção da. no~sa independencia p~ra a qual tem
classificação ; e cm defesa desta sua celeberrima trabalhado rncansavelmente como e publico;· e se
opinião rompeu em exclamações a meu vêr mui não- confiamos muito, tomemos medidas mais respouco discretas: - quereremos declarar cidadão trielas para previnir a extensão do arbitrio : porém
brasileiro ao veneravel prelado, que tem assento não deixemos a revelia a nossa causa, não concorneste augusto recinto, e a outro portuguezes lambem ramos para que ella se perca. Alega-se mais que
respeitaveis? - Ao que respondo, sim, Sr. Eu vamos com o artigo abrir as portas a denuncias.
não considero a portuguez nenhum depois· que nos Porém pergunto eu, e será o governo lão estupido
constituímos em nação separando-nos de Portugal, ou tão mal intencionado que por uma simples desenão como estrangeiro pertencente a uma nação, nuncia sem precederem pelo menos alguns gráos de
com quem estamos hoje erµ gui;rra aberta.
probabilidade haja de. fazer sahi_r do_ territorio do
Julgo que nunca foi desdoiro o declarar-se cida- Brasil portuguezes pac1ficos? Se e assim então acadão, a quem de direito o não é; pelo contrario hemos com um · tal governo, procuremos de o reforpersuado-me que se devião gloriar muito, e muito mar mas não nos declaremos contra a medida aquelles dos portuguezes, sobre quem recahisse esta proposta no artigo.
Quaqlo ao 3° artigo nunca esperei que elle fosse f'
declaração, por isso que então tinha-se verificado o
que eu exijo no al'tigo, e que de certo supponho combatido nesta l• discu. são; eu lisongearn-me de
"6rificar-se nas pessoas allegadas pelo nobre preo~ que a sua materia pas aria sem queninguem faJlasse
pinante J>Ó pelo imples acto de suas eleições ao sobre ella; porque parecia-me que todos nóscancados
importante lugar de deputado.
de · sujlportarmos preterições dos por uguPzes" não
Quanto ao 2° artigo, que fez maior impressão nos quereríamos que os que daqui em diante vies'sem
Srs. deputados, eu respondo : quem quer os fins, athassem a porta franca para um pleno in<>Tes 0 ~
quer nece sariamente os meios. Nenhum de i;iós julgava in~ispensavel- a medida proposta par~ que~
deixará do querer que a nos a .anta causa prognda governo tivE'sse uma norma segura para se poder
com aquella marcha mage tosa, que tanto convém; regular, e não chamar-se a i.gnorancia dizendo que
nenhum de nós deixará de querer colher os sabo- não tinha lei, .que o inhibisse; l:onsideremos rs .
rosos fructos da harmonia, da paz, e da concordia ; que pelo estado, em que se acha Portugal, nós no~
nenhum finalmente deixará de apetecer, que a havemos de vêr cercados de portuguezes solicitando
nossa independencia seja quanto antes reconhecida, empregos; elles ainda não se desenganá1~ de que
e e~ tema monarcbico con t~tucional firmemente já perderi!o õ qu~ por tantos ann?s ges_fruct.árão ;
consolidado; e quem quer obJecto de sernelhante todas as precauçoes a este resp01to nao são. denatureza, objectos tão loovaveis, ainda se detém em masiadas.
escrupulos frivolos só pr?prios daquelles, que ador9 que se tem dito .ª re~peito dvs requi.sit0s que eu
mecem no meio dos pen~os 1
.
eXlJO p~rél-. a_ nat1:1rahsaçao, de que isto e suppor que
CO_!!Shtuiçao ~ao se acab~rá em 7 annos, nada se
Ign.orão por ventura os 1'llust.res preoprnantes, que
entre nós existem viboras peçonhentas que astutas o~poe á doutrrna do artigo, é uma lembrança.
és reitão occasião fovoravel para morder-nos .? mmha que por ser favoravel aos portuguezes talvez
gnorão que os_perver os d~ Portugal tem mandado se lance mão della na cons~ituição. Além de que
assassinos desa mados para no roubarei;i1 as pessoas, estes. argument~s por _agora nao devem t~r lugar, e
<{Ue nos são mais caras? Nã~ ~a~erão os Srs. depu- s~ s1_m 1:1~ 2•. d_1scussao. Os no)lres p!·eopmanles só,
tados, que elles pretendem d1v1d1r-no com as suas se devenao limitar a considerar ,se a medida. profil
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posta era, ou não util. Tenho .pqrtanto respondid~ e por isso a com missão foi de parecer que não podia
as objecções, que segundo a mmha lembrança ouvi deferir-lhes.
•
emittir contra o projecto, e conclúo votando para
O SR. CARNEIRO DA CuNHA: - Sendo a liberdade
que elle passe á 2ª discussão.
do homem um objecio de tanta pcfuderação, pare0 SR. HENRIQUES DE REZENDE :- Levanto-me, ce-me que o governo deverá prestar• a possivel
Sr. presiaente, par·a responder ao que di~se o n~bre protec.ção a est~s infelizes,. Elles allegão ~om direitos
autor do projecto sobre as cautellas qu~ ~ao.precisas ?ffe_n~1dos, e nao tem mews d~ prosegmr os lermos
contra qualquer trama dos nossos m1m1gos. Eu· 1ud1c1aes. E não haverá remedw algum para atalhar
quando .combati -0 pro~ecto em to~as as suas partes, os seos male.~? _
muito bem me lembrei desses perigos de que falia o
A assemblea na'o poderá valer a estes desgraçados
nobre projectista; tudo me occorreu; Il'l:ªs lambem que i:ec!amão seo.s direitos? :Eu não so~ entendido
me lembrei que esta lei 'era desnecessana, ·porque o .em Junsprudenc1a, e por isso .m~ nao opponho
governo está autorisado para c.urar .da segurança abertamente ao parecer da com1111ssao; mas. semp_re
publica, e não ha de empregar 1Ii(imduos que lhe quisera que a ass.emblé~ tomasse em cons1deraçao
não m.ereção confiança. E se a nós vierem pessoas a sorte de taes m1serave~s, e que ao menos se remctta
'
- a espionar, e a machinar contra a nossa indepen- o n~g:oc10 ao governo recommendando-lhe que os
dencia e syst.ema coristitticional, existem leis cl.aras aux11Le sobre o que pretendem.
O Sn. FnANÇA :-Em tempos anti~os veio ao
e Yi~orosas, quanto basta, para que o gov~rno pos~~
pumr aos que vierem, e aos que existirem Jª Brazil uma carta regia, ou · não sei que outro
entre nós. _
diploma, para que o I!!.QCurador ~ coroa e fascn0 -Sa. PnE3IDENTE declarou que ficava adia.da a ~e solicitador desta promovessem de offi.ciõ.as
discussão por estar chegada a hora da leitura dos causas de liberdade dos escra.vos. Tenho idéa de
pareceres de commissões.
que este diploma se acha registrado nos livros
O SR. NOGUEIRA DA GAMA por parte d<!. commissão da anti~a extii:icta prov~doria da ~asenda desta.
de poderes leu o seauinte
provmcia do R10 de J ane1ro : e eu hei de ter notado
b
emºum indica a sua data, e numero do livro em que
« PARECER
se acha registrado. Cah10 porém essa lei em esqueCl!ue.nto, porque não iiit~ressa va senão ttesses mise...,,(( A commissão de poderes examinou o diploma do ):ave1s: e obrigava á ministros a trabalhar de graça
. ·
Sr. Antonio José de Araujo Gondim'tteputado eleito e111Jawr áêlles.
De força devia cahir em esquccimenio uma lei
pela prOvillcia d! P!!rn.aipbÜCÕ, e oachõu co.nforme
ás actas, é estas tãmoem conformes ao decreto e desta naturesa; mas ella existe e a sua disposição é
instruccões para as eleicões dos deputados. P.or salutar no caso. Reviva a observancl>o. da lei, e d~-se
tanto {de parecer que o dito Sr. Antonio José de a uma classe de individu.os tão miserava! aquella
Araujo Gondim pó'de vir tomarassentonestaassem- mesma-protecção publica que lhe não negou, antes
bléa. Paço da assembléa, 19 de Junho· de 1823.~ positivámente outorgou um governo despatico.
},fwnoel. Jacintho Nogueira da Gama. -Antonio Para fazer leis novas, e zelar a observancia das
Carlos Ribeiro de Andralia Jlfa.chado e Silva. » Foi leis vélhas é que nós aqui no~ ajuntamos. Que
approvado.
, imP,orta CJJ.le um miseravel supposto escravo de um )
O SR. RODRIGUES VELLOSO, como relator da com- ÍU.Justo senhor tenha notorio direito a ser declarado livre, se não tem dinheiro para o primeiro remissão de legislação leu tambem o segninte
querimento que ha de fazer, e se a sua pessoa~slá á /
disposição do mesmo injusto senhor com quem ha
<e PARECER
de litigar'? ,
Eu tenho sido testemunha de muitos casos destes
• r./)
<< A coromissão de legislação tendo visto o requeri.· -• tv· · mento de Ignacio Hodrigues e outros, que vencidos em que ~pressão do escravo, e o s~ o desampar~
por A'gueda Caetana no tribuna~ da supplicação, em é,,J> unico titulo do seo captiveiro: ainda hontem me
) ...~ ·'"'
e>
tt v
te_
uma causa movida sobre a sua liberdade, tem conse- appareceu um destes miseraveis com um testamento
0
1.__ifl .
l#·C'
guid_o reviSla ;40mas não a tem podid.o seguir I?Or em que lhe fõra legada a liberdade; e não obstante
1 '·"
falta de meios, e por se verem perseguido~ pela dita o qual fôra prezo como escravo fugido pela barbaAguada Caetana que pro~u.ra aprehende-los, e já tem ricj.ade do testamenteiro que a força o detinha no
vendido alguns dos colitigantes; e requerem por captiveiro. Talimmoralidade dos nossos conterraneos
isso uma ordem para que possão livremente tratar deve acabar pondo-sP. estes infelizes debaixo da
da suà vida, até que se decida legalmente a questão proteção que lhe dá uma lei existente, cuja obserd.a sua liberdade ; é de parecer que não pertence á vancia deve reviver. Eu me encarrego de examinar
assembléa o deferimento. Paço da assembléa, 17 de a sua data, e darei conta a esta assembléa da minha
Junho de 1823.-Antonio Rodrigues Velloso d~ Oli- àiligencia, porque tenho lembrança de a haver
1 ••
veira.-losé /Antonio da Silva Maia.-João Anto- notado em um índice.
nio Rodrigues de Car·v alho.-D. Nuno Eugenia de
O SR. AccJOLI:-Se existe a lei de que fez menção
Locio e Seilbitz.-losé Teixeira da Fonseca Vas- o illustre preopinante não-111e consta, pois que njl.o
concellos. »
.:
a tenho encontrado nas colleções das extravagantes;
· O SR. RonR1Gu.ES DE CARVALHO: -Estes reque- o que sei é que a legislação d!! que ·usamos para a
rentes pedirão revista em tempo, e foi-lhe concedida ~saj.as _pessol!!f·-miseraveis, taes as de que se
mas não tiverão meios de a seguir, e por isso não trata determina que se lhes nnmêe um curador e
poderão apr.o veitar-seda graça. Ora nós não podemos que semelhante escolha recaia em um advogado
suspender a execmção de uma sentença legalmente de probidade.
proferida ; e por isso o remedia que se lhe podiâ;
Ora se o Jµiz, em lugar de ter em vista estas
dar era soccorre-los com dinheiro para segúirem o'§ circumstancip.s, pelo contrario praticou, não
termos da revista; mas a assembléa nãofaz esm9las; satisfez á sua obrigação. P,ortanto mande-se pôr
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em pratica a lei, pois custa a acreditar que por uma
petição de revista se pedisse tão exorbitante quan,tia;
principalmente a pessoas tão desâraçadas,.que propugna vão para obter ª ·sua liber ade, e a quem as
leis tanto protegem. •
SR. FRANÇA: direito que tem o escravo
como <i'lalquer outro in i.Viàuo livre_.Para requ!}rer
perante ajustiça é liquido, e está na d1spoziç'ão geral
da 1ei: Mas essa não é a questão : a questão é que
além desse direito individual os favorece o direito
de_pr.otecçã9_concedido a sua condição como miseravel que é. E' este um direito outorgado á classe
em geral bem como o é él.quelle que se concede aos
orphãos, prodigos; mentec_aptos etc. a cujo juizo se
dá um fiscal, que vigia, e é ouvido em todas as
suas demandas judiciaes.
o legislador entendeu que a causa da liberd_ade
dos .scra,vos era uma causa que tinha alguma cousa
de publica quiz que como tal fosse tratada, e que as
partes fl)ssem ajudadas }'lelo procurador da corôa na
demanda da sua liberdade. A lei é justa ; e se
digna de Uf!l governo despotico 1 m1,J.ito. mais de um
systema verdadeiramente const1~ucional. Observe-se
pois .a le.i; o _ptpcurador da corôa que faça , o
seo officio em beneficio destes infelizes; e em
gra nde parte seráõ soccorridos na sua /miseria e
oppressão.
• '
O Sn. Accwu : - Sr. presidente: para que
estamos a complicar a questão ? ~]ande-se ·.pôr em
pratica a ordenação, e logo estes miseraveis terão
quem os defenda; por isso mesmo que são miseraveis
tem o seo cura.dor obrigação rigorosa de os defendqr, e promover a sua justiça independente de
pagamento.
••
o ·SR. TinXEIR.t DE GiuvÊA: _Sr. presidente:
trata-se de um objecto muito serio, qual a liberdade de um hom em , e por isso digno da nossa maior
attehção; é verdade, que o parecer da conimissão,
conforme as reg ra,s estrictas de direito é exacto,
mas eu não sei se o rigor de dtreito nest~ caso se
compadece com a justica uiversal; eu creio mesmo,
que nós sem infringirmos a lei, nem usurparmos as'
allribuicões dos outros poderes podemos remediar
estes mâtes.
'
Estes homens apresentão t1·es sentenças a seu
favor; esta circumstancia me faz crer, que elles
tem justiça; e que talvez a sentâiça, que revogou
as Ires fosse dada por contemplações; eu não entro
no merecimento da causa, mas, Sr. presidente,
custa á crer, que tantos juizes errassem, principaimente quando sentencia vão causas de miseraveis
porque entre nós passa como proverbio que homem
pobre não tem "'r asão.
'
A' vista pois do exposto como a causa principal
que os move a• requerer á 'esta augusta assembléa'.
é a falta de meios, para poderem proseguir na
revista, falta esta motivada pelas excessivas despezas, que a imperfeição das nossas leis impõe a
es te recurso, sou de parecer que sejão . chamados
os autos á commissão de legislação, que esta examine
se ha injustiça manifesta, e que neste caso se mande
rever na caswda su-pplicação o pl'ocesso; porque
desta maneira sem invasão de outros poderes,
soccorremos a estes miseraveis que tanto se fazem
dignos desta protecção, por quererem vindicar asµa
liberdade; e nem pareca·, que se altera essencialmente a inarcha estabélecida para estes negocios ;
porq e tendo havido lapso de tempo, só tem lugar
a revista de graça especialíssima, ~orno é dispensa.
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de lei, só é da competencia do poder legislativo.
O .SR. CARNEIRO .DE CrnPos: - Náo tenho nóticia
dale1 qi:e apo.nta o illustre preopinante o Sr. França;
mas acho muito arrasoado o seo voto; e sou de'
par.ecer que .haja._Q..U_n~o haja esta lei, se fav.oreçã,o
ass1~ estes m1el.1ze~, .v1~to que não vamos metter
a mao no poder JUd1c1ar10. Estabeleça a assembléa
que, neste caso e em outros quaesquer da mesma
naturesa, deve sempre o ,procurador da soberania
nacional defe~der os _mi~eraveis que se acharem
nas mesmas circumstant)ias em que se achão os
supplicantes.
E' uma pro1Qdencia que deve haver no Brazil
onde .nã5! temos nem ao menos o que ha a este
respeito em Pffiltugal. Naquelle reino é uma irman~qo rosario encarregada de defender a liberdade
d'.aq.uelles a qu.,ern seos se~hores querem, contra
dll'elto, redus1r outra vez. a escravidão. No Brazil
não ha isto.; po~tanto man~e-se que o procurador
aa soberama nac10nal proteJa estes homens seguin~
do-se os termos de justiça gratuitamente.'
O Sn. CosTA AGUIAR: - Sr. presidente: se a
ju_sLiça fo~se entre nós administrada gratuitamente,
nao estanamos agora embaracados com es ecàso
que-é em verdade de toda a ºmonta, não só pela
qualidade da .causa, mas até pela desgraca· e fatalídade dos ~~ravei! snpplicantes, que havendo
conseguido revis a na su·a causa de liberdade, não
podem seguir os lermos daquelle recurso pela falta
de meios, r equer endo por isso uma ordem a fim
de poderem livremente tratar da re{erida causa, e
sem o perigo· de serem talvez perseguidos, ou o
que é ainda peiór vendidos pelo Sr., com quem
contendem, antes da deeizão da questão: por outro
lado pôrém não devemos suspender a execução de
uma sentença, que, hav:endo transitado em julgada
deve ser cumprida uma vez que não seja deslruidã
ou" annulada pelos meios competentes, e---;eis-fios
portanto meltidos em uma collizão bem celebre
pelo tal deposito, dos 60SOOO rs. que não póde
verificar-se. pela pobresa dos des?raçados escravo.s;
0 9ue tudo msta para que .com urgencia se faça. uma
le11. qu~ regule taes .negoc10s~ e que .ponha ao abrigo
da Justiça os desvaltdo.s e m1serave1s.
.
Mas corno esta proVJdencia, aléI~ de levar tempo,
0
só deye re~ular p.ara fttturo, e nao ~ara um caso
antenor, 11 ªº. P?de por isso aproveitai ~ara o presente, qu e prncisa de promp.lo remed10, por.que de
ou~o motlo pó~em ?S supplicanles ser v~nd1dos, e
ta~. ez pa.ra Pª1;,le tao re~ota, ~onde nao conste
!11 81 s noticia al.,uma delles ! em vista do ponderado
1ulgo,hqtie at~-~ef!Cl_a do caso e_quahdade d..
semel ante causa lao sagrada, se rem e~ta .e~te
neg~cio ao governo, afim de dar. as proYldenmas .
9ue J.ulgar adequadas para socconer e proteger estes
mfehzes pretendenle~.
'·
9 SR . Fn;1-NÇA _dIS!\e que lhe parecia melhor \
a~iar-se a ~scussao ~té que: elle apresenlass~ a
lei a q1:1e .se tmha referido, p01s estav: pe1·suad1.do
que ex.1stia. . . .
·
Assim se díc1d10 ._
Por não haver. mais pareceres d~ commissões
e não se poder tratar do projecto da commissão
de constitui~o sobre a fórrrw da promulgação das
leis tambem dada para a . ordem do dia, por não V
estar ainda distribuído pelos Srs. deputados, vol- '-l'
tou-se ' á discussão do projecto do Sr. ./lfoniz: ,
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RODRIGUES DE CAll.VALHO :-0 projecto em ça individual,e aqui temos o paragrapho sustentando
discut!slo é, quanto a mim, digno de rejeição. O o despoti~mo, e o despotismo mais v10lento, qual é a.
§ lº,é desnecessario, e perigoso; o§ 2°. é antic?ns- desnaturaLisação, que' tanto monta mandar sahir do
titucional, e o § 3" é extemporaneo, e mexeqmvel. imperio, a quem já é cidadão.
Sei que o goyerno, tem tomado medidas violenQuando se declaroµ a Independencia do Brazil
declâroü-se• por um decreto, que os portuguezes, tas ; não entrando- no mysterio do gabinete, sei
que qui~ssem ficar, fazendo causa communi. com -que ellas sempre indispõe, mas o cllefe da nação
os brazileiros, porião o distinctivo do laço, e le- bem reconheceu esta verdade, e por iSso na abe1tura
·genda, e que os _que ~o--adhel:i?Sefn:, ,se a_uzen- desta assembléa, ·declarou que as circumstaiicias
tãs·sem dentro de certo prazo: d aqw e evidente exigirão taês medt,das então; no que concordo, e
que todos aquelle~, que se não ausentárão ficarão todos o rec·onhecem; porém medidas exlraordina1sendo parte do povo, que se separou de Portugal, e rias só se pódem conceder temporariamente, por
• sendo este povo a nação brazileü:a, c~da. i_ndivid~o uma dispensa da lei, mas não firmal-as, por lei, de
1 desta sociedade, é por consequenc1a c1dadao bras1- maneira, que a restricçào fórme a regra.
. Ieiro. A nação até então compunl!a-se do Heino
Póde objectar-se, mas qualquer pótle provar que
do Brazil, e dos da Europa, era uma só; se- deu provas, e assim fica livre da pena; este arguparou-se em duas, e cada um seguio a sorte mento seria o mesmo que dizer prenda-se o homem
\ daquella parte a qu-e se unio ; não se _póde ser e prove elle que é innocente, mas ninguem dev~
cidadão das duas nações, se os p1trtuguezes que ser preso senão por delicto flagrante, ou provwl.o ·
ficarão no Brazil e portanto renunciárão a Portugal ninguem se póde defender de um crime, sem a su~
não são cidadãos brazileiros, donde são cidadãos ? existencia, a qual só se vernlca nas duas especies
De Portugal não, porque o acto da sua existencia anteriores, logo não póde ter lugar a defeza de mera
aqui, depois do prazo dado pelo chefe da nação, suspeita ; e nem mesmo esta defeza exotica, como
prova poi· factos, não pertencerem a Portugal, logo é, teria lugar po~qu e o paragrapho ordena que se
pertencem ao Brazil, e são cidadãos brazileiros, e faça r_etirar o cidadão logq que a sua conducta fàr
por consequencia não precisão da declaração de um sus_peita.
direito, que' tinhão quando a nação es lava -inteira, e
Quanto ao § 3° é fóra de tempo, porque estabeque continuou quando naseparaçãq mostrárão fazer lece o prazo necessario para se na~uralizar o estrangeiro ; o que ha de pertencer a constituição, a quem
parte da familia brazileira·. •
Mas supponhamos por um instante que era neces- toca regular o modo, o tempo, e circumstancias
sario declarar cidadãos brazilei ros os portuguezes precisas para admittir no seio de nossa ociedade
que ficarão entre nós, en tão o pa.ragrapho seria os membro de estranha familia, e sendo necessario
perigoso. Diz o paragrapho - os portuguezes que vencer tempo de domicilio, é agora inexequivel,
tem .dado provas não equivocas de adbesão á sa- porque no mesmo paragrapho se vê que a legislacão
1 grada
causa da independencia; - eis-aqui a parte 96 se póde pôr em pratica, depois de sete annos· e
.perigosa é preciso ter dl).do provas, e provas não qÜando já a qonstituição ga de eslar firme, e ab'ra.
.
l equivocas, mas o que se entende por provas, e não çada. .
1
equivocas? Uns entenderão pegar em armas, outros _Podena parecer que o proJ~Clo acautella que se
concorrer com subsidios para as urgencjps do es- nao C?nceda cru.·~a de naturah saçã~ aos portuguezes
tado, uns entenderão quê estas são equivocas, _qu13 vierem depois do decreto pu,bhcado, e que não
outros, _que aquellas; e aqui teremos necessidade se empreguem em lu,ga~es de connança, honra e inde uma escalla para graduar as provas, e julgar teresse, mas esta parte Já está acautelada por dous
quaes são as infalliveis; e quem ha de julgar? Ha- decretos de ?elembro de 1822 e de Janeiro a que se
verá uma devassa? Será para meio de justifica- refere o pr?1ecto. _
Sr. p1:es1dente, nao ".amos nos ~ar _pa to á intrições? E que!!!._igp!l_r_:a o que são justificacq.,e&.,
Suppon amos que um cidadão pacato não pegou !IB., que Já labora em algumas provmcia 1 a re peito
em armas, porque o não chamarão, porque não dos yoi:tugu_ezrs, que nella residem, e que já são cihouve occazião, porque não é espadachim; que não ~adaos braz1l_e1ros, ,iela adopção da cau a da nossa
- concorreo !)Om dinheiro porque o não tinha; suppo- mdependencia, contra quem não houver su peitai
nhamos, que aste homem, regulando-se pelo decreto o.s_que se _conduzirem atraiçoadamente soffrão oca ficou. no Brazil, qu~ provas não equivocas ha ligo da-la1, processo, sentença, e pena; ma nunca
de dar?
porta para o arbítrio; e para ev itar e te mal voto
Não fez acções, porque não teve occazião; mas que o proj ecto não passe á egunda di cussão.
êonfiou-se na promessa, e fez o que estava da sua
O ~n. Cnuz GouvÊA: - Sr. pre idente: não apoio
parte: Se o paragrapho ao menos contemplasse os o pr~iecto de decreto, que faz o objecto desta di que não tivessem dado provas hostis, tínhamos uma cu~sao i ~ll e ~.na sua primeirn varle ab olutamente
marca, mas quando pretende provas não equivocas ocioso e mut11.
de adhesão, quer sentimentos postos P.m accão vaOs europeus, que residem no Brazil com animo
gamente; o que seria perrgoso; porque ·âbria a de _permanecerem, t~m conlrahido domicilio, e deporta para ser despojado cada um, dos direitos já P_?IS de haverem dado não equivocas provas de adheadquiridos o que só póde ser effeito do crime.
s.ao ~ s0:grada causa do Brazil por esse me mo facto
O ~ 2° é anticonstitucional porque expõe a se- são J~ cidadãos brazileiros, estão ligados ás leis dogurançâ individual inteiramente ao arbitrio.
Braz1l, e tem renunciado á sua patria, que se acha
Suspeita· se•diz a desconfiança mal fundada; o ci- declarada inimiga nossa.
,
dadã~ só póde_ soffrer a pena do delicto; e o delicio
~or es~a p~te pois, voto contra o projeclo como
só existe depois de prova, e sentença; ora eu já mos- oc10sa e rnut11.
trei que os por.t.uguezes, que fizerão parte comnosco
,Quanto ao procedimento por suspeita é co ntra disão cidadãos; a suspeita nã-0-é crime, a suspeita não rei to expresso, é perigoso e anti ·Constitucional.
Como .Proceder contra individuos por suspeitas?
produz sentença, e pena, logo por ella se não póde
condemnar; e condemnando-se ataca-se a seguranSuspeJtas são .apenas indicios; indicio nunca
,•
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constituem provas, e sem provas não pódem impôr-se
penas, e penas tão 'graves como a e~pulsão do paiz,
que se habita, e contra o qual se nao ha altentado.
Em verdade, Sr. presidente, abriríamos assim as
port1.ts ás proscripçõ es de Mario e Scylla ! Nós temos
felizmente um defensor activo, e energico; talvez
que essa medida o chocasse, e o ministerio pensasse
que o tinhamos por indolente, quando a meu vêr o
não'!\ .
Em uma palavra, Sr. presidente, nada de abrir a
porta á calumnia; da,qui sahiráõ Avilez, Carreti,
e se..üs batalhões : de Pernambuco os .Algarves ; e
em breve tempo veremos fóra do nosso paiz, os Cflle
ainda nos fazem !rente, sem usarmos de leis antico nstitucionaes ; portanto voto col'ltra o seg undo
artigo.
•
O ultimo lambem o não posso apoiar de nenhum
modo. Se a nossa co nstituição ha de marcar sabiam·e nte as condições para obterem os estrangeiros
carta de naturali~ação, a que vem agora um projecto,
que não ha de ter eITeito ~enão depois de sete annos? ão se me apresenta necessidade alguma; e
não vejo, . que devamos fazer leis ihuteis. Portanto
voto e votarei contra o projecto, por todos os mo~i
vos expostos.
O SR. C?.nNEIRO DA CuNHA: - Não tratando do
primei ro ·artigo, só me farei cargo de combater o
segundo por ser tão evidentemente injusto, tão
odioso e opposto ao systema constitucional, que o
dia de sua sancção seria infallivemte o dia da inteira
destruição da liberdade do Brazil; e confesso, '{Ue só
a sua leitura me encheu de uma es pecie de indignacão por ver nelle destruída uma das principaes garantias do cidadão, e sem a qual jámais pode gozar
em paz das outras: isto bastava para me deciliir a
oppôr-me com todo o calór, e energia para que não
passass~ á 2• discussão . .
·
·
Embora queirão alguns illustres deputados dize1,
que as intenções do autor do projecto forão boas :
comtudo o segundo artigo é tão contrario aos princípios de eterna justiça, que quanto a !llÍ111 nenhuma
desculpa merece.
Decretar-se por uma lei, qQe seja arrancado o cidadão dos bra90s de su~ ~amilia ~ do p~iz, que adoptou p_or pâlna, em tercommetttdo dehclo, sem culpa formada, sem ser ouvido e convencido, e só por
meras suspeitas .. . que revo1tante arbitrariedade e.
de poti mo!
·
Santo Deus que horrendo futuro se me apresenta!
Assim se pretende aniquillar a mais necessaria, e
""'Sagrada garantia d() cidadão !
E quem 6 c~ue assim o deseja?
E' sem duvida quem aqui foi mandado para pugnar a favor della !
Diz um sabio publicista: «Nenhum homem deve
ser preso, encarcerado, . nem despojaqo de su.as immunidades, nem exchudo da protecçao da 101, nem
deportado, nem de n enhum modo privado de sua
vida de sua liberdade, ou de suaºpropriodade, se
não 'em virtude da lei do paiz >.> e logo abaixo :
"ToQO o homem se presume i11nocente, até que tenha sido declarado Cl'iminoso . >>
•
Demais a lei deve ser igual para lodos, e o segundo artigo estabelece uma notoria, e summa desigualdade comprehendendo sómente os europeus ;
e talvez porque se desconfia, que-a mór parte delles
estão animados de liberaes sentimentos segundo o
systema do governo de sua primeira patria; logo
apartando-se esta lei daquelles principio~, é injusta,

,.
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e o~iosa, e como tal não póde'.obrigar, nem ser obe- ·
decida .
·
Ua pouco disse o honrado membro autor do projecto, que l!!.nocencia opprimida, arbitrariedade e
de~potismo -erão palavras da moda; e não serão tambern, Sr. presidente, palavras da moda. republicanos,
~emagogos, cm·bonarios e anarchistas, ql!e gt'atuitamente se a pphcão a todos aquelles, que não apoíão
medidas violentas, leis parciaes, caprichosas e barbaras, leis, emfim do sangui-sedento Draco ! ( 4

ordem.)

•

Estou na ordem ê não é para admirar, que um represe ntante do povo, constituído para de f~nder seus
imprescretiveis direitos, q11eira estabelecer leis, que )
certamente farião a deshonra desta illuslre assem- .
biéa, se as admittisse !
•
'
Quanta gente não deveria sahir do Brazil? Todos·
os que se· achão presos na ilha das Cobras po1·suspeitas : os denominado...s. rep ubl~canos de Pe rnambuco, Parahyba e de outras províncias; e até eu mesmo, quando não fosse hoj e, seria -amanhã, pôr
minhas opiniões, manifestadas com franqueza, e a
prol dos meus comit entes, e da felicidade do Irnperio braziliense.
·
Eu me horroriso com semelhante idéa ...
Mas estou certo, que tal cousa não se ha de con cluir, porque nem esta illustrada, e sabia assembléa,
nem o attgu~ chefe da nação hãtJ de consentir em
tal monstruosidade de lei'; e por isso mesmo voto
muito decididamente, que não passe á segunda discussão.

O Sa. MuN1z TAVARES: - Sr. presidente, tudo
se controverte, tudo se desfigura . As verdades mais
claras sotrrem interpretações mui alheias, cada um
torce a seu modo aquillo que lhe faz mais co11ta ainda com descredito do bom senso, e desprezo dos
pripcipios elementares da mais simples dialectica.
Como é que do decreto do Imperador que declara 1
poderem fi car no Brazil aquelles portuguezes, que
quizerem , se póde concluir, que são cidadãos brazileiros lodos os que ficarão ? k lei o declara expressamente? Não; logo é preciso que nós o declaremos.
Nem se diga, que os que ficarão trazendo o Jaco
nacional, ficarão reco nhecidos_ cidadãos' o laco
servia, e serve para que J:llles possão viver sein inquietação em nosso paiz, e não sejão considerados
no numero dos nosoos inimigos, seus compatriotas:
mas nunca reputados cidadãos porque para· isto era
necessario uma lei mui clara e explicita .
Não sei tambem porque· magica se póde concluir
deste meu projecto que eu quero a suspensão do
Habeas-corpus. E' preciso não ter iã.eia alguma
deste acTo de legislação ingleza para pensar d"l semelhauté maneira .
A suspensão dq Habeas-corpus nunca se extende
a uma classe de pessoas extende-se em geral a uma
província, ou um reino; ora pela simples leitura do
projeto vê-se que eu não fallo uma só palavra dos
brazileiros, nem nunca podia ser esta a minha intenção, fallo só dos estrangeiros;ortuguezes, e entre estes não todos.
Basta; 'tenho dito o que em minha consciencia
julgo que se deve fazer; a assembléa delibere, como
lhe parecer mais acertado.
O Sn.' ÁNDRADA MACHADO:- Sr. presidente, não
approvando algumas cousas do projecto, todavia
votaria que passasse á segunda disc nssãe .
O fim do illustre autor do projecto é estabelecer
22
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·que 11.simples habitação no. Brazil nõ._o {az brazileiro, feitoacto algum de inimisade, embora lambem o não
e que desde a in?epc_nde~c1a ~o B~·az!I, os port11gue- fizessem de amisade.
A segunda parte do projecto, que se funda na
zes são estrangeiros e. nao c1dadaos.
- 01:a é rer1lade incJntest.avel que a simples habi- primeira, ó uma lei de·i!Jccopção, pro_posta não to ntaÇào de nm estran9eiro C'm q~alquer paiz, não o tra os portuguezes declarados brazileuos, mas contra
torna cidadão delle, e sempre mister mais algum re- os portuguezes que ficarão na classe de estran~eiros
quisito; as sociedades ~inda a mais _libera:es, e que e são meramente habitantes.
O nobre députado vê o horisonte do Brazil assáz
mais necesstdades tmhao de- adqumr povoadores,
marcarão ao menos certo tempo, e não pequeno de ~hevoa ó, o crê que são precisos movimentos e.xdo!nicilio para se adquirir a qualidade de cidadão, traordinarios para o aclarar; e para esse fim propõe
a proviaencia do projecto, e tem a prudencia e jussem o que se não conseguia. •.
E' certo que o-caso dos portuguezes não é o com- lica ·do a li11\itar a um limitado tempo.
'Eu não reparo que os nobres- deputados vejão por
mum dos outros estrange.iros ;_nós e os portuguezes,
fazianios uma só nacão, somo sseus filhos, seus paren- outros vidros ;nais claros o estado do Brazil, e
tes e YÍillOS do nl1Sm0 tronCO; mas todavia declarada creião que nada de extraordi.nario é preciso para o
·a indeifen:iencia, e separaçã~ do Brazil, ~ão são mais conservar forre de perig<1s.
Sei que é qucstionavel o ponto de direito quanto
que estrangeiros, embora mais charos e ligados comá adquisição do direito de cidadão no Drazil pelos
nosco .
A questão reduz-se aos termos seguin les - os portuguezes, e ·não me admiro que cuide alguem que
portugueze._s residentes n~ BrazH, por isso ~ó q~e todos elles uma vez que se não retirarão são cidanelle re idião na declaraçao da mdependenc1a sao dãos brazilciros; os que assim pen ão têm ra ão de
brazileiros ? Eu distingo, ou os portuguezes aqui se opporem ao projecto; mas nunca podem ter alreside ntes mostraTão querer a independencia, ê se guma para .fazerem escarcéos contra o nClbrc depude.clararão om favor della, ou pelo contrario <lerão tado que é coherente comsigo mesmo, e cujas idéas
prorns em contrario; no primeiro caso são para não são abaladas por argumento , que só combatem
mim brazileiros, no segundo caso não; é mister chimeras forjadas qas -cabeças dos mesmos que as
acto manisfestator~o de adhesão a nossa sagrãda causa .avançarão.
_
·
'
para se poder pertencer <l nova socied'ade. ·
O illqstre deputado só reconhece como cidadãos
Disse-se porém que S. M. 1. já por decreto decla- brazileiros aos porluguezes que derão prons não
rau, que os que ficassem no Brazil serião consi- equivocas de amor e adhesão á 11ossa santa causa,
derados como brazileiros, e serião castigados se ata- aos mais considera como perfeitos e trangeiros ; e a
cassem a nova ordem de cousas; fi cando livre a reti - estes, quando forem suspeitos por sua conducla, é
rad1 á Portugal daquelles que não quizessem adherir que quer autorisar o governo para os mandar para
a causa do.Brazil.
·
o seu paiz.
A' vista disto bem se vê que cahem por terra os
C_\lnipi;r ad rertir que o poder de casti~ar os portugueze~. que contra nós conspirarem nao vem desse especiosos argumentos e exclamações contra aviodecreto, mas dos princípios geraes de direito; tod lação das garantias da liberdade pessoal do cidadão.
o estrangeiro que commette um crime no districto 'ão é contra o cidadão que é ajustada a providend ~ uma nacão, é por isso justiçavel, é subdito da cta, é contra estrangeiro·, e estrangeiros su peitos,
pena, foz-se por este sujeito nacional quanto a pena. e isto só pelo espaço de tres meze .
ão ha pois suspensão do habeas corpus, a propoMas quanto á obj eçãl1 tirada do decreto, respondo-,
uma lei, faz, outra desfaz; o fim d.o presente pro- sição é sómente um alien bill, atrecta só aos eslranjecto é de.struir o desacisado e imprudente decreto, gfliros portuguezes, e nunca aos brazileiros. Se é ou
q1fe reduziu a adquisição da qualidade de cidadão não j ustificavel o projecto, que assim encurta a ho - ·
hrazileiro á só condicão daresidencia, sem acto al- pitalidade devida aos estrange.iros, é diversa questão.
-güm dé manifestaç~o·, pela.qual const!Mlse a vontade Eu por..,.mi11ha parte creio que a medida, Cldiosa
de unir-se á nova socieÕade, e renunciará antiga. como· é, comtudo é exigida pela necessidade. A
- As idéas cardeaes do projecto são pelo contrario nossa ituação é nova, e requer mais cuidado do que
pensamos.
1 muito prttdentes, e até liberaes; elle distingue entre
Hodeados de portuguezes,_gue ora são nossos iniportuguezes, que declararão querer pertencerá nova
seccão d:t familia outr'ora commum, e os portugue- migos, de irmãos que antes erão, á lesta de quasi
zes "que não fizerão este acto declaralono; a uns re- lpdos os nossos estabelecimentos, esses mesnios,
conhece como brazileiros uma vez que as provas ainêla que unidos, sempre divergentes, assim ~Cimo
dadas forem não equivocas, aos outros regeita como divergem os sP.u dos nossos interesses, e até no
apice e summida,de da nação um ser, sim raro, e
estrangeiros.
Se este projecto passar á segunda discussão, direi @e despira todo o lusitanismo para professar de
o que julgo sobre este artigo, o qual eu não redigiria coraçao <(gen uíno brasileirismo, mas que como homem não poderá nunca suffocar de todo os gritos da
de tal maneira, obscura e repulsiva
Não deixo de conhecer que algumas das cousas su~onllem, eIJ'lbaraçada e· espinhosa deve ser a
que lhe objectarão alguns ·illustres deputados, são nossa conducta política.
fundadas em razão, E' vago, e sugeito a arbitrio o · Sr:-p-residente, fallemos claro, é quasi impossível
decidir-se, o que e prova não equivoca, e o artigo em regra que um portuguez {>OSsa amar de cCJLação
ass\m cóncebido, punha os desgraçados portuguezes uma ordem de cousas, que implica a ruina óa sua
á discripção de qualquer autoridade no ponto mais patria de origem, e nodôa a sua diznidade. Por mim
importante, qllal é- a questão de statu personw; mas o digo, se eu fosse põftuguez detestaria a separação
cuido que esta arbitrariedade desapareceria uma vez e independencia do Brazil ; o temor e a prndencia
que o que é positiv<> se convertesse em negativo, re- porião talvez um ~111' nos meus labios, mas o coC.lsando-5'1 a qualida(ie de brazilei-ro só aos portu- ração pularia de gosto com a esperança do resta.bele-·
guezes, que se tivessem decJarado contra a causa do cimento da gloria do meu paiz.
Ilrazll, e segurando-se a todos, que se não tivessem
O amor dos nossos lares, o aferro ao primeiro
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berço, onde se ~astarão os ann_os da nossa ~eninic~,
a affeição á patna que nos viu n~scer, sao sentimentos naturaes, que pód!lm sim calar-se á _vis ta
de outras considerações, mas que sempre existem
cobertos nas almas bem formadas.
EtJ desculpo os portõguezes, tem razão de a:bor~
recer-nos ; serião rndignos senão o fizessem; entre
nós nada !Iuasi fazem senão soffrer, descerem do
topo ao patàmal da escada, perderem a dominação,
que sempre o homem ambicionou, ~-que. de facto
lhes perLencia, é sensação dolorosa; pódem accommodar-se a ella, mas deseja-la não. Se tiverem
nas mãos meios de restabelecer o seu anLigo predom.inio, fico que soffregos se ap_:oveítaráõ da occa~ião ·não o farão, sórnente se nao o puderem.
E ~ ntão será desunido perrnittir ao governo que
tome medidas energicas p<1ra lançar fóra do nosso
seio'inimigos, que- procu~ão solap8:r-nos, e que ~té
já se vi10 declarando ? Cuid~ que mnguem com siso
o dirá.
Eu, Sr. presidenLe, sei fazer differênças, não
generaliso, e menos universaliso a c_efliura, ou antes
juizo que faço dos portuguezes; eu nao coqipre~ e ndo
nem poderei jámais comprehender no mesm? ~irc lllo
as almas prixilegiadas, que aborrecem ~ 1TIJUSt1ça
sobretudo, e qírn são capates de renunc!ar ª·uma
palria injusta, e empregar todo o ardor d~ candade
na npva patria que os acolheu, e a quem devem ser
gratos.
Mas quão diminuto~ o numero desses entes so brehumanos? Vamos ávante. Que se critica no
projecto ? O ter restringido a qualidade de cidadão
brazileiro só aos portuguezes residentes que déssem
Jll'Ovas não equivocas de adhesão á nossa causa ?
Pois eu o creia ainda liberal; nós não sabemos se
daremos os direitos po1iticos aos estrangeiros naLuralisados: a mór parte das nações européas não Ih' os
conferem.··
ia Inglaterra nem mesmo os filhos dos naturalisados são perfeitamente inglezes. não pódem ser
do conselho privado, não pódem ser ministros de
Estado, não pódem ser membros do paHamento.
Em Genebra, apesar de republicana, faz-se difTerença de habitantes, nativos e bocguezes; só os netos
dos habitante é que debaixo do nome de burguezes
são capazes de todos os empregos ~8: repub_lica, ?S filhos dos habitantes, que se denomrnao nativos amda
estão sujeitos a inhabilidades politicas.
E póde causar admiracào que aqui façam os o
mesmo ? Quein dirá qu~ dévemos dar desde já entr~
nós os empregos de· confiança aos portuguezes aqm
residentes ? Talvez que a sabedoria nos aconselhe
como medida propria a igualdade per~eita entre os
brazileiros de origem e os de adopçao. Mas póde
tambem que a prudencia nos aponte como '?ais. eguro o avesso, e que ao menos na f_er!llentaç,ao presente seja insensato en1fegar a amigos pouco firmes
os meios de dominar-nos.
Talvez por ora convenhp. Pº! sysLema cerrar. ?S
olbos á uma rivalidade que existe e que bem _d mgida é o maior esteio da h~dependencia d? Brazil. O
sentimento bem que fact1c10 está táo al'fe1gado como
os naturaes: não se póde pQr ora vencer, nem talvez convenha. Se empregarmos pois rivaes, terernos, com o nome de empregados, inimigQs verdadeiros ..
Por fim confesso que não é da competencia deste
projecto marcar o t~m_po de residencia, q_ue nivele
o portuguez ao braz1le1ro par~ .ªs. promoçoe~ : é .á
conslituiçã6 que compete decidir isto; mas nao veJO

mal que desde já se declare que nenhum portuguez •
novamente vindo possa servir entre nós emprego de
ho~ra, e emolumen~o sem êerto _tempo de domicilio.
Sei que. elles em rigor de dmito são estrangeii:os
e não pódJ:Jm s~!' empre_gados pelo governo; mas de
facto talvez seJao, e cmde o governo que não viola
lei alguma assim obrando, tiremos-lhe mesmo essa
futil desculpa.
.,
Resumin_do pois o meu discurso, como o projecte
p~lo que_disse não. ataca a justiça, comt> não é dirigido s~nao côn tra _estra~geiros suspeitos, voto que
passe a segunda discussao, e nella apresentarei uma
emen~a á ~l!e; na qual _substitua por outras mai3
propr!as as idéas do proJecto que me parecem impropnas, e labora_r mesmo em tal qual injustiça,.
ou ao menos severidade.
O Sr. presidente declarou que ficava adiada a
discussão por ter dado a hora, e assignou para a
o:de_m do dia:, 1°, .º projecto sobre governos provmciaes: 2°, o pro1ecto do Sr. Muniz Tavares: 3°
regimento da assembléa.
Levantou-se a sessão ás 2 horas e um quarto.
josé Ricardo da Costa A.guiar d' Andi·ada, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSEJ\f.BLÉA
PARA JOÃO VIEIRA DE CARVALHO
~Um. e ·~xm: Sr. -:-A a~sembléa ge_ral consfr-

t~1~te e leg1slat1va do impeno do Br!lzil manda part~c1par ao gover_n_? que p:ira deliberar sobre o reque-

rimento do capitao Jose de Vasconcellos Bandeira
de Lemos e outros officiâes que vierão de Montevidéo remell?d?s presos .á esta côrte, preciSio que se
lhe transmillao os papeis que houverem relativos a
1;1ste negocio, e os motivos que derão causa á referida prisão. O que V. Ex. levará ao -cÓnhecimento
de S. 111. 1.-Deu.s guarde a V. Ex. Paço da assembléa em ·18 de Junh.o de 1823.-José Joaquim Carneiro de Ca.mpos.
PARA O MESMO
Ill. e Exm. Sr.·-A asseml'.lléa geral constituinte
e legislativa do imperio do Brazil manda remetter
ao gôverno a cópia inclusa da indicacão proposta
pelo deputado Francisco de Paula Soúza e Mello
relativa aos vexames motivados pela multiplicidad~
de desl~ca1:11entos milicianos em diff~rentes pontos
dll provrncia de S: Paulo para a tomar na cQnsideração que merecer. O que V. Ex. levará l!O conhecimentQ de S. M. !.-Deus.guarde a V. Ex. Paco
da assembléa, em I9deJ1mho de 1823.-José Joãquim Carneiro de Campos.
Sessão em 20 de Junho de t 823

PRESIDENCIA ·no SR. ANDRADA E SILVA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a.chamada e acharào'!se presentes 55,
faltando con'l causa motivada os Srs. Araujo
Vianna, i\laia, Ribeiro de Rezende, Gama, Ferreira
Barreto e Xavier de Carvalho.
O Sn. PRESIDENTE declarou ab~rta a sessão_e lida
'
a acta da antecedente foi approvada. ·
O Sn. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu o
officio seguinte do minist.ro dos negocios do
Imperio:

-
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. « lllm. e Exm. Sr. -Tendo levàdo á augusta ções, declaro ·que quando a .questão fôr entre o pre,presença de S. M. o Imperador o officio de 14 do sidente e ouLra qualquer autoridade, deve o conselho
· corrente, em que V. Ex. parl.icipa ter a assembléa ser presidido pelo vice-presidente'; mas quanto
geral, constituinte e legislativa deste Imperio ~esol á ~uspensão de magistrados não é preciso mais ex"Vido que se proceda, quanto a~tes, á 'jurmaça? de plicações, porque no art.17 se especificão os unicos
Ull!PJ1 s e tatisticos..e _topQfü:.ªP.h1cos das suas dttre- caso&,em que é licita aquellà suspensão, isto é, nos
tentf;!s pr_ovincias, para lhe ser~m presentes á .m~ muito urgentes, como são considerados os de receio
. dida que estiverem promptos, visto ser um prel11m- de motins populares contra elle ou por Jllle excitanar indispensavel para muitos dos seus trabalhos : o dos.
Em taes circumstancias é indispensavel que o
mesmo augnsto senhor me ·ordena que participe a
V. Ex., para ·o fazer presente ha dila assembléa, · conselho possa suspender logo o magistrado; fóra
que. pela secretaria de estado dos negQclos da guerra destes casos seria U1)1a ingerencia no que lhe não
se hão de expedir as competentes ord_ens ao~ gover- compete, uma anomalia que destruiria a boa ordem.
nos_ID'ovisorios das provmcias des1e Impeno, afim Eu vou lêr o artigo que substituo ao 13 do projecto.
« Art. 13. Tratar-se-hão pelo pL'esidente em
aeserem empregados ,~ng_!L~he~ros habeis _n13st~s
impg_rtantes trabalhos por meio ae um plano ~era! conselho todos os objectos que demandem exame e
é uniformê.-Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rw de juizo administrativo, taes como os seguintes:
« l.• Fomentar a agncultura, commercio, indusJaneiro, em 19 de JLLnlio de 1823. -José Bonifac-io
de Andrada e Silva.. -Sr. José Joaquim Carneiro tria, artes, salubridade e com modidade geral.
« 2. 0 Promorer a ed ucação da mocidade.
de Campos. it-Ficou à assembléa inteirada.
« 3. 0 Vigiar sobre os estabelecimentos de cariLeu lambem uma felicitação de Manoel Joaquim
Pereira da Silva, governado1: militar das Villas da dade.
•
·
cc 4.° Cuidar que se estabeleção camaras onde as
Ilha Grande e Parat.y, em seu nome e de seus camadeve haver .. .
radas da 1 ª 2ª e 3• linha.
cc 5. 0 Propôr obras ·e concertos das antigas e
Foi recebida com especial agrado por ser a primeira das corporações militares em dirigir suas arbilrios para isto.
« 6. 0 ]Jar parte ao governo dos abusos que notar
felitacões á assembléa . .
Passou-se á ordem do dia e entrou em discussão o na arrecadação das rendas.
art. 13 do projectçi sobre governos provinciaes,
« 7. ° Formar o senso e estadistica das provínconcebido nos termos seguintes:
cias.
cc 8. 0 Dar parte á assembtéa das infraccões das
« Art. 13. Tratar-se-hão pelo presidente em
leis,
que apparecem nas provincias.
·
conselho todos os objectos que demandem exame e
cc 9. 0 Promover as missões e cathechese dos
juízo, taes como os segtiintes:
•
« Lei.Fom enta~ a agricultura, c~mmercio, indus- indios .
« 10. Cuidar em promover o bom trat.amento dos
tria, artes, salubndade e commod1dade geral.
« 2.º Promover a educação da mocidade.
• escravos e propàr arbitrios para facilitar a sua lenta
,
« 3. 0 Vigiar sobre os estabelecimentos de cari- emancipação.
cc 11. Examinar annualmenle as contas da receita
dade.
" 4. o Examinar annualmente as contas da receita e despeza dos conselhos e do presidente.
" 12. Decidü: os conflictos de jurisdicção sendo
e1l.espeza dos conselhos e remetter estes exames
neste caso presidido o conselho pelo vice-presidente
ao the.sonro nacional.
quando a 'tJ:Üestão fór entre o presidente e outra
« 5 .0 Decidir os conflictos de jurisdicções .
autoridade.
« 6. 0 Suspender lllagistrados. •
cc 13. Suspendei> magistrados. · ·
O Sn. ANDRADA MACHADO : - Sr. , presidente,
« 14. Ordenar por fim todos os trabalhos e desquando.propuz este projecto não calculei com o que
\ se poderia inferir de alguns artigos delle ; mas tenho pezas das províncias; não sendo porém as suas
visto pela discussão que se tem feito ~specificações, ordens, quando respeitem á fazenda, executadas
que sou obrigado .ª chamar desnecessarias ;. COI!! antes de confirmadas e approvadas pelo Imperador.
·tudo para qut se discuta com mais clareza tira~e1 E quanto ao mais serão obrigatorias, emquanto não
algumas palavras que ainda parecem obscuras e felr,!lm r evogadas, uma vez ~e não se opponhão ás .
leis . - O deputado, Antonio Gados Ribeiro de
far ei additamentos que iulgo precisos.
No principio deste arti~o ·onde se diz objectos que Andrada. » - Foi apoiado.
O Sn. P1mEmA DA CuNHA : -Dous são os princidemandem exame e juizo acrescentarei administrativo, para que não entre na cabeça de alguem que o P!ies artigos qneformão a unidade e partes integranconselho é uma porção legislativa ; pois já desgra- tes·deste projecto de decreto e que não devião escacadamente aqui disse um Sr. deputado qutJ se lhe par á perspicacia de seu illustre autor : a primeira
querião dar attribuições incompetentes ; e eu pode- é a organisação de um governo bem fundado q·ue
ria acrescentar que talvez o qne faria o illustre dirija os negocios de cada provincia e a segunda é a
membro seria tirar ao conselho direitos que lhe determinação de suas funcçõ es. Se eu tivera podido
pertencem. Queio tambem que elle tenha a facul- alcançar qual era o voto geral da assembléa ; isto é,
dade de propôr obras novas e os concertos das se convinha na eleição de um conselho permanente
antigas; e que vigie sobre o tratamento dos escra- ou se delib\)rava que um presidente só por si manevos e facilite a emancipação destes infelizes.
jasse o governo de uma provincia, eu me pouparia
• Quanto á applicação de fundos publicos digo qúe a estas reflexões, nem fatigaria a assembléa com a
não deve . dispôr delles para grandes gastos sem repetição de. idcas, filhas do_s meus princípios e da
a approvacão de S. M. Imperial, a cujo fim deverá mmha expenenc1a ; mas nao poden·do obter esse
dar-lhe parte do que julga preciso e tem ordenado, result_ado, se.não depois de porfiosas discussões e
·para obter a sua confirmação; sendo em tudo mais sendo pelo boro desempenho do lugar que tenho a
obrigatorias as suas ordens até que sejão revogadas . honra de occupar, obrigado li dizer clara e francaPelo que respeita á decisão de conflictos de judsdic- mente o meu modo de sentir, prosigo· no mesmo.
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O SR . RocnA FnANco ofTereceu ao § 6° do artigo o

§ 13 enumera alguns artigos que devem servir de seguinte :

« ADDITAMENTO
objecto especial ao presidente .em con~el~o para
promover o b~m de sua respe?t1va provm.cia; mas
cc 6. 0 Suspender magistrados e do commando da
não se lhe designa o modo pratico de ·exercitar estas
funcções, nem qual deva s_e r o resultado de suas tropa o chefe militar, quando inste a causa publica,
na fórma dos arts . 16 e 17. Paço da assembléa, 20 de
deliberações.
.
.
.
Muitos outros de igual importancia se devem Junho de 1823.-Rocha Franco." - Foi apoiado.
O SI\. FnANCA: - A enumeração que no proj ecto
recommendar á sua vigilancia, porque o governo
qualquer que seja a sua fórma, deve sempre enten- se faz dos artfgos que hão de ser da attribuicão dos
der nes tas matarias para fazer executar as leis que conselhos dos governos provinciaes, me parêce delhe são relativas e promover a prosperidade das feituorn, tanto na substancia de alguns dos mesmos
províncias em t_ouos os ramos de publica admini~ artigos, como pela man eira com que se achão enuntração. Por antigas ordens e regimentos se havia ciados.
Diz- se por exemplo com uma enunciação mui vaga,
co11fiado aos governadores e capitães-generaes o
cuidado de todos estes objectos, que quasi sempre e geral que aos mes mos conselhos compele -- fo ficavão á sua livre disposição e em que exercilavão me ntar a agriculturn, industria, e artes- eis aqui
um poder illimitado, umas vezes porque instava a temos uma proposição vaga e indefinida, que deixa
necessidade de prover momentan eame nte em nego- ao arbítrio dos mesmos conselhos pôr em pratica
cios de publica utilidade, e que não podião es_perar quantos despropositos lhe vierem á cabeça, a titulo
uma decisão retardada da metropole, em tal distan- de ensinança em materia de agricultura, industria,
cia; outras vezes pelo abuso de autoridade, sempre e artes; havendo-se por ventura como medidas mui
inhcrente á idéa insultante de Colonia, em que apropriadas á fomentar qualqu er. destes artigos,
quando será muitas vezes necessario a publicacão
classi'ficavão os habitantes do Brazil.
Muitas providencias se e nviarão para regula- do nma lei para cnmpridamente se adoptarem; e
mento des tes governos, mas se111pre na f!lesm a observarem taes medidas se ellas não forem talvez
direcção oppressiva, olhando para es te continente contrarias ao mesmo fim que se propoem .
como para uma feitoria, de que _se tirava tantas
A mim parece -me que o maior favor que um bom \
vantagens, sem se promover o seu adiantamento . governo póde deliberar (ao menos a principio ) a
Noto por exemplo a agricultura do_ Brazil, para a todos cs ditos respeitos é não se embaracar imrne-·
qual se fizerão j aj~ àgrarias ~s_p eciaes, porém . c~m diatamente com a pratica e correnteza dos t.rabalhos 1
restricções que lolhião o e_xer_c1c10 do sagrado d1re1to de ca da um dos cidadãos nos div ersos misteres a
-·
de p1f>priedade, convertendo o dominio das co usas que applic.ão a sua industria.
Tudo o qu e ao governo cumpre é dar impulso aos
cm mera administração como mais convinha aos
mesmos trabaihos, facilitando os meios de e elies ~
interesses de Portugal.
Lembro igualmente as sesmarias que sendo um faz erem menos penosos: que o interesse de cada um
objecto da mais transcea@te importancia, porque em particular é o melhor fomento que póde haver
dellas depe nde a acquisição do dominio util do todos para pôr os homens em acçào.
Já houve em Portugal um exemplo de o governo \
os terrenos possuidos no Brazil, apezar de algumas
providenci as a este respeito estabelecidas, se tem se intrometter na ordem •dos trabalhos do lavrador,
abusado tanto do poder de os dcstribuir, que além mandando-lhe arran car as vinhas, e obrigando-os a ,
das demandas infinitas com que se tem fatigado applicar as terras á outros generos de cuilura.
Alguns historiadores prodigalisarão elogios ao
seus poss uidores . se vê a de_sigualdade ~ ~e~ propor
ção com que se tem ~ro ced1do nes tas d1v1soes, que mini terio do marquez de Pombal por es te supposto
erão de mero arb1tr10 dos gove rnadores como so ben eficio qu e dizem elle fizera a sua patria: eu pelo'
contrario estremeci sempr.e ·de se!fJ elhante despofossem sua propriedade.Estas considcrações·me persuadem que os co nse- tismo.
Em uma palavra, fom entar a agricullura, induslhos assistentes aos governos, devem ser permanentes para promovert f!l e.oro assiduidade e acerto _os tria, e artes em geral, e indefinidamente como diz
interesses das provmcias; n e 1~1 .de o~tra ma_ne1ra o projecto, não póde ser nunca objecto da delibepódc ter exercicio o po~er admrn1strativo, aux~l1~do ração de conselhos provinciaes : isso exige medidas
por juntas qu e lhe são mhorentes_ como é adm1~t1d.o legislativas, que são da attribuição da assembléa
nas nações cultas da Europa. Gmado p_élos prmc1- nacional : dettb erar sobre a applicacão dessas leis é
quanto por ventura p9derá ser objecto de attripios que acabo de expõr ofTercço a seguinte :
buição dos mesmos conselho\; a quem cumpre não
e< EMENDA
deixar nunca a porta aberta para fazerem mal aos
e< O presidente ou qualquer dos conselheiros em povos; cuidando que lhes fazem bem .
conselho pleno proporá os objectos de maior imporEu tenho ouvido dizer a muita g~nte, qtrn se devia
tancia e que demandem mais efilcazes medidas em cillrigar a todos os lavradores a plantirr todos.os
beneficio da província, como sejão em geral a a&ri- a~nos um~ t:e~ta quantidade d~ mandioca, _que é o
cultura, commercio, industria, artes, navegaçao, yao do 1Jaiz, arnda que outro seja o genero grosso da
estradas, educação da mocidade, salubridade, esta- .su i1'ãi'oura.
belecimentos de caridade, população, civilisação de
'Não quererei que algum destes senhoi:es tendo 1
i~di_o~, pol~cia e segurança publica, para lhes dar a V?tO em consel~o, faça passar essas S1;Ja.s Imagina:fürecção e impulso que couber em sua alçada se- çpes por boa lei com gravame da agncultura a ti- 1
gundo ás leis existentes e requerer a assembléa tulo de fom ento legal della .
:
Outro inconveniente, e sup!:rfluidade enconl.ro eu
nacional e ao ministerio as rlemais providencias que
não estiverem a seu alcance . Paco da assembléa, em se attribuir aos mesmos conselhos provinciaes o
20 de Junho de 182-~. -O depútado, Perefra da exame, ou recense~mento d!ls ~ont~s das di".ersas Cunha. » - Foi apoiada.
camaras das respectivas provmcias: mconvemente,
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digo eu, porque a multiplicidade, e distancias !Iluita$
vezes remontadas das mesmas camaras -tornao este
expedient.e de mui difficil execução; superfluida~e,
porque é materia assentada em .nossas ordenaçoes
actuaes a fiscalisacão destas contas, em que entendem os provedores.das comarcas, os quaes sendo no
- Brazil cargos ann exos aos dos co rregedores, as
tomão estes na mesma occasião em que fazem as
suas correições: ·e não é para que revogar es ta ordenacão s11bstit11indo -lhe uma lei qu e não melhora
como· entendo o expediente da fi scalisação.
O Sn. PAULA MELLO, propoz igualmente a·seguiute.
<< E!IEN DA
· « Ao art. 13, salva a r edacção.
« Conhecer o es tado e necessidades da provincia
pela conta do presidente, e á vis.ta dellas pro.pôr a
assembléa, e ao imperador as medidas conve111"ntes
á felicidade da mesma provincia.
« 2.º Attender e providenciar as queixas que hou, verem contra os fun ccionarios publicos, determinando-lhes o cumprimento das leis, mórrnente
quanto á 1iberdade da imprensa. e se~ uran ça pes. soai; e sendo contra o mesmo presidente remette-las
ao imperador, informando-as, prasidindo neste caso
o vice-presidente .
« 3. 0 Suspender magistrados, e mais fun ccionarios
publicos.- Paibla ».- Foi apoiada.

O Sn. FRANÇA: - Vejo que neste artigo se trata
uma materia imp ortante, qual é a suspensão dos
. magistrados Lerritoriaes ;-e que o presidente da provincia é autorisado para os suspender.
Os m3gistrados podem abusar, é verdade e muitas
vezes tem abusado, da sua jttrisdicção; mas o presidente não é sugeito menos acondicionado, e suspeitoso de abúso, do que o são os magistrados : é
pJr tanto mui perigoso sugeitar a sorte destes ao
capricho daquelle.
Eu creio que se houvermos de estabelecer tal dependencia entre o poder executivo, e judicia r io, mui
pouco irá nisso á liberdade pratica dos povos, para
os subtrahir aos vexames causados pelo abuso do
pod~r.·
Todos os homens tendem á este ábuso, e quando
não o pódem exercitar sem dependencia de outro
facilmente ren uncião á sua vaidade, e se ligão com
aquelle de quem dependem para o conseguir.
Os presidentes são hom ens como os outros e em
regra poiemos avan çar, salvas mui poLLcas excepcões, que se alguma vez houverera de SLLspe nder
magistrados, não será pelos males que estes causarem em geral na administraçãl) da justiça com os
_abusos de sua juriiffiicção: este semp re será o pretexto , mas o movei immedialo da sua.acção, é, e
s~rá sempre llll} rese ntimento, e desafeição particular. •
·
Se o magistrado fizer tudo o que agradar ao presidente, soja bom, ou máo, certo deve estar de não
ser nunca suspe nso: porque o de mais põuco importa; e s~ tiver de lhe desagradar, ainda que por
am or da justiça seja, não lhe valerá a honra de ter
servido bem o emprego para deixar de ser sacrificado ao capricho do-presidente.
A experiencia quotidiana nos dá disto exemplos :
motivos particulares são grandes razões de estado
a r e_s(leito de muita gente. Votarei portanto para
' ql!e taf doutrina não passe ; e por...isso proponho esta

«EMENDA
« Ao presidente, e conselheiro de provinciase marem regímen to proprio as suas especiaes attribuições, Paço da assembléa, 20 de Junho de 1823.0 deputado Fmnça ».-Foi apoiada.
O Sn . HENnIQUES DE llESENDE :-Quando eu apoiei
algumas emendas a este art. 13, determinei - me por
certos princípios; mas agora o discurso do Sr.
Franca excitou-me outras idéas.
Corn elTeito es te artigo com todos os seus paragraphos, contém materia de um regulamento que
deve fazer ·o objecto do r egimento de taes presi dentes das províncias. Quando se organisar este
regim ento trataremos desta materia. Portanto agora
concordo com o Sr. secretario França na suppressão
desle artigo com todos os seus paragraphos:
Julgou-se a ma~eria suflicientemente discutida e
passou-se ao
" Art. 14. Não estando o conselho reunido, em
todas estas matarias proverá o presidente como fôr
justo, submettendo depois o que houver feito a approvação do conselho >>.
ca1~áõ

O Sn. PEREIRA DA CuNUA :-Eu convim mui francamente na abolição das juntas dos governos provisorios das provincia!i do Brazil, na persuação em
que ainda estou de que este objecto era de summa
importancia ' para consolidar e te imperio em um
systema de união, e vantagem commum ; porque
ainda que os actuaes governos não estejão naquelle
pé desorganizador, e monstruoso em que pretendia
estabelece-los o decreto das côrtes de Lisb~a do
1° de Outubro de 1821, comtudo ainda não estão
regulados de uma maneira tal, que evite as queixas,
tumultos, desasocego do povos, e auarchia, que em
quasi todas as provincias tem reinado,
Todos temos conhecido estas desordens, mas nem
todos convimos na origem, e causa que as reproduzem. Uns assentão que estes males nascem de ser
o governo composto de muitas pessoas, cujos interesses se encontrão, e se procurão debollar no
conflicto de suas paixões; outros julgão que provém
da falta de exactidão com que se tem procedido na
escolha dos indivíduos que fórmão as juntas governativas; e outros finalmente da ()rrada opinião em
que os povos se achão, de que lendo o direito de os
eleger, lhes fica lambem competindo o de os depôr,
e mudar, o que é na verdade um grande absurdo
político.
Sem duvida me pareceu que estas juntas devião
ser substituídas por outros governos, que lhe foss em
mais analogos, porém mais fir,mes, e legaes.
O governo das províncias do Brazil, depois de estabelecido o systema const,itucional t,em recahido
muitas vezes em algumas pessoas, dignas da confiança publica, e de inteiTo Cllmprimento em seus
deveres; mas muitas out.ras vefeS se tem procedido
nestas eleiyões tumultuariamente, com suborno, e
ãspmfo dê partido, que em todas as idades preMmina.
Nomeado o presi dente da provinéia pelo imperador como é de razão, e justiça, adquire esta-escolh.a o cunho da ligitimi~ade para se_r respeitad~, e
conservada, mas é preciso que os cidadãos eleitos
para o codjuvarem neste exerclcio tenhão uma
efTectiva influencia nos negocios da sua província,
o que se não consegue pelo fórma estabelecida neste
decreto.
Sei quaes são as regras que devem- regular o sys-
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tema administrativo de cada provinoia, em que se
requer sobre tudo a ac~ividade da a!!ção, _sem retardamento do seu expediente, todavia cleseJava que
esse presidente foss e sempre acompanhado de d9US
de seus compan heiros, nos despachos dos negocios
publicos, guardando-se a plenitude de conselho
para as decisões mais importantes. .
Conheço i~ualm e nte qu e o presidente, e conselho
tem por prmcipal obrigação servir de atalaia aos
outros empregados publicos para que se não desviem
de seus deveres: isto mesmo é o que os conselheiros
ficavão exercitando a respeito dos presidentes, a
fim de que estes não aberrassem de seu poder; aliás
era restabelecer o gQ erno dQs ca~i tã es generaes,
que se tem pretendido abolir, pois amda que muitos
dolles Jlrocederão com dignidade, desinteresse, e
moderação, todirvia póde-se em geral affirmar, que
o .de.spotismo estava em suas mãos deposLtaoo, e
que sna vontade ora a suprema lei, como consequencia necessaria da impunidade de suas prevaricações,
e da distancia iminensa em que vi vião da metropole
da monarchia.
_
eSíâs circnmstancias se este paragrapho passar
como está enunciado, e o pr_esidente tiver por si o poder
de reger a provincia sem contemplação com o conselho, senão quando muito quizer, nadà mais lenho
a instar, porque todos os meus addicionamentos, e
po nderacões rolavão sobre principios que lhe são
diametralmente oppostos: e eu terei summo prazer
que o tn ethodo adoptado prospere, e que os seus
resultados correspondão aos meus desejos, que tem
por unico alxo o bem da patria, e a felicidade de
meus concidadãos. Entretanto porém offereço ao
art. 14 que está em discussão a seguinte
« EMENDA

« As providencias momentaneas pertencem ao presidente para dar as que exigirem o bem e segurança
publica, participando-as no dia immediato ao con:selbo em sessão, para serem approvadas ou não.
Paço da assembléa, 20 de Junho de 1823.- O deputado Pereira da Cunha » .- Foi apoiada.
Fzerão-se mais algumas breves reflexões; e julgando-se por fim discutida a materia passou-se ao
« Art. 15. Tot.las as resoluções sobre as 1'naterias
acima e pecificadas, serão publicadas pela formula
- o presidente em conselho resolveu el,c. »
O Sn. CAn Emo DE Coiros : - Eu quizera que se
não adoptasse esta formula, porque ella deve accomodar-se ao que· se determina no art. 12, no qual
se diz que nas sessões ordenadas por esta lei, em materias da competon'ia necessaria do conselho, tem
este voto deliberativo; portanto não tendo o presidente ortlinariamente mais que o voto consultivo
eu diria - o ....conselho resolveu, e o presidente ordena etc.- Por este modo fica claro que a resolução
é do conselqo como corpo deliborante, e a execução
do presidente, que é verdadeiramente o que lhe
compete em taes casos.
Depois de algumas observações, julgou-se a materia sufficientemenLe discutida, com a emenda
proposta pelo Sr. Carneiro de Campos; e seguiu-se o
« Art. 16. O governo da força armada da pro~i~cia
de l• e 2• linha compete ao commandante m1htar,
e é independente do presidente e cons_elho. .
_
« Exceptuão-se as ordenanças que sao sugeLtas tao
sómente ao presidente, e com quem nada tem o governo das armas. Exceptua-se tambem o recrutamento que deve ser feito pelo presidente, a quem
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o commandante militar participará a necessidade
do dito recrutamento. »
O SR. FRANÇA : - Sr. presidente: Que o gover"1
nador das armas em tempo de guerra obra por si
sómente, e sem dependencia do governo civ.il da
provincia, não me parece inconveniente-: mas eµi
todo outro caso, e em tempo de paz, porque nã_o ha
de elle obrar de intelligencia com o mesmo governo
civil ?
A unidade de acção é indispensavel para se conseguir a harmonia dos poderes em todos os negocios de administração publica : e esta unidade não
póde dar-se uma vez que na rep,artição do executivo,
se não admitta a subalternação da força armada ad
poder directivo dos negocios da província.
Na maior parte dos casõs é de crer que se não
innovará cousa alguma ém os governos das armas,
sem mandato especial da côrte (salvo os casos urgentíssimos.) E que inconveniente ha qlte seja esse
mandato transmittido aos mesmos governos das .
armas, immediatamente e pela intervenção dos governos civis? Eu não o descubro. Entendo portanto
e sou de voto que o governo das armas seja dependente do gov.erno civil, salvo sómente o caso de
defesa em tempo de guerra.
O Sn. ANDRADA MACHADO : -(Não se entendeu o
tachygrapho.) No fim do discurso que fez offereceu
a seguinte
cc EMENDA
cc Art. 16. O governo da força armada da província, de l.• e 2. • linha compete ao commandante
militar, e é independente do presidente e conselho.
Não póde porém o commandante empregar a força
armada contra os inimigos internos sem requisição
das autoridades civis; nem fazer marchar a 2.• linha fóra dos limites da província, sem ordem especial do poder executivo. As ordenanças não são
suj eitas ao governo das armas, mas ao presidente,
o qual igualmente fará o recrutamento na fórma das
leis, quando o commandante militar lhe participar
a precisão do tal récrutamento ». -Foi apoiada.
• O SR. HRNl\IQUES DE REZENDE :-Estou conven- /
cido que as circumstancias do tempo tem muito
imperio sobre ~o ssas particulares.acções, e sobre a 1
organisação das leis. Quando eu votei para que '
passasse este projecto á segunda discussão vi bem
que elle continha artigos não . muito bons; mas
guardei · para esta discussão o conciliar de algum
modo os princípios com as conveniencias.
Se a nossa constituição estivesse estabelecida, a
tranquillidade segura, e as cousas em sua marcha
regular talvez eu votasse por tod06 os artigos com
pequenas allerações; mas por agora, Sr. presidente, 1 ,,,
ainda está muito fresco na 1'1emoria de Lodo§ um ~ <::
dõs principaes aggravos de que nos queiiavamos ·
das côrtes portnguezas : a !ndependencia dos· goe.rnadpr13s d.as armas.
~
•
Apartemos ae- nós a mais leve suspeita de má fé
e duplicidade: os povos vendo que fazemos o
mesmo que demos em culpa aos portuguezes, jnl- _
garão descobrir nisto algum mysterio: em uma
palavra não demos armas ás côrtes de Lisboa para
lançarem sobre nós alguma deshonra.
·
Dir-se-ha porém que nada • tem a tropa c'om a.
administração. Sr. presidente: se a trqp,a só iivflsSe
uso no tempo de guerr~ estrangeira, então poderia
ser independente do govflrnO civil; mas tambem ·
eu diria em lal casQ que em tempos de paz nada
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de 1. • linha porque a melhor ordem seria mantida
pelos milicianos, pela maior parte proprietarios,
negociãntes, e artistas, todos inferessados na boa
ordem.
Como porém até aqui a l • linha sempre servi o
jpara a policia interior, e para as_ execuções ~as ordens d!> gove~no, neste caso nao póde deixar de
lhe ser subordmada.
E que duvida póde. haver em qu~ .o commandante
militar seja subordinado ao presidente, que é ~ma
emanação do chefe supremo do poder executivo,
em nome do qual elle administra o_ governo das
províncias, visto que o lmperador nao póde estar
J?essoalmente presente a toda a parte, como. devêra ?
Sendo o commandante da forca armada mdependent!l, se for caprichoso, comô qua i todos são,
f andará todos os dias inquietando os proprietarios,
os negociantes, e lavradores, com marchas, acampamentos, e outras cou~as que cites sabem, tudo
em prejuízo do bem publ~co .
. .
Devem pois ser subordmados ao poder civil. Mas
dir-se-ha ainda que os militares são orgulhosos; e
não quererão obedecofãum paisano; e_u lhes direi que ·se eUes não quizerem ser subordinados a
essas autoridades_, a nação ?ão os d!3ve sust~n lar.
A forca armada, Sr. presidente, e essencialmente
, obediente; é um corpo passivo a quem só toca
õbedecer e cumIJrir as ordens das aulorid,ildes encarregadas da execução das leis; a força armada é e sencialmente oôedienfe desde. o ultimo soldado até
9 seu mais graduadó chefe.
Sou portanto de. opinião que. n~ ~rdinaria marcha dos negocii;i~ militares, sua d1sc1 plma, ordens do
dia, detalhes diar10s, e outras cousas deste lote, o
comm_andante da força seja independente do presidente; mas no emprego della em os outros casos,
como movimento de tropas, destacamentos extraorninarios, estabelecimento de pontos militares, distribuicão do santo, planos geraes de fortificações, e
outros casos transcendentaes, sou de opinião torno
a dizer, que o_chefe da força armada seja sujeito
ao presidente em conselho.
O SR. PRESIDENTE perguntou se havia quem
mais quizesse fallar sobre o artigo; e como alguns
Srs. deputados declarassem que ~m. ficou adiada
a discussão, por ser chegada a hora da leitura dos
pareceres das commissões; mas por não haver
quem pedisse a palavra, passou-se á 2. a parte da
ordem do dia que era o projecto do Sr. Muniz Tavares, adiado na sessão antecedente.
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Desde a primeira
leitura deste projecto pareceu-me logo impo sível
que esta augustlf assembléa, aonde as materias são
tratadas com tanta ~rcumspecção e sabedoria, deixasse de reprova-lo in limine : porque além de lhe
faltarem as qualidades precisas para poder ser
admittido á diSCIJSSão na fórma do nosso regimento,
todas as suas disposições se apresenlão logo no primeiro aspecto com ossignaes característicos do injusto
e absurdo: porém se ainda assim, e contra a minha
éxpectação este project.~ obteve apoio, para roubarnos o tempo, que ahas devera ser despendido em
objectos de outra importancia e urgencia, persuado-me todavia que elle não passará desta primeira
discussão, se esta augusta assernbléa achar o pezo
que eu encontro nas reflexões que passo a produzir
sobre todos os seus artigos.
Sr. presidente, nós fomos convocados pela nação;
achamo-nos felizmente reunidos neste sagrado re-

cinto, para lavrarmos a escriptura do nosso pacto
social, I?ara nella marcarmos, em nome dos nossos
constitumtes, e segundo a expressão do seu voto
geral, a maneira, como que hão de ser exercidos os
poderes indispensaveis, para que as garantias dos
nossos direitos sejão elfectivas ; por outras palavras, nós fomos convocados para organisarmos as
nossas leis fundamentaes, a cons,tituicão do imperio
do Brazil.
•
Juramos solemnemente perante os altares, que
fielmente desem pcnhariamos tão alta e augusta
commissão; e para não retardai mos a conclusão de
tilo importante tarefa, promeltemos juntamente que
dolla não distrahiriarnos o tempo, s não para o empregar em reforma urgentes, que aplainassem e
nivelassem o terteno, sobre o qual levantariamos
o mílgestoso edificio da nossa associação polilica.
Isto posto, é evidente que o primeiro objecto da
presente discus ão será, a urgencia da maleria do
projecto, e se contém por ventura disposição preliminar para a constituição que lemos de organisar.
O projecto em questão propõe-se a determinar
provisoriamente quaes sejão os portuguf:zes, que
devão gozar do fóro de. cidadão brazileiro : .ora
todos sabem que esta materia é propria da constituicão, a qual devendo declarar o direito que competem aos brazileiro , forçosamente ha de de ignar
as qualidades precisas para qualquer ser membro
da nossa a sociação politica, e dizer-se brazileiro.
O projecto da constituição deve estar muito adiantado, e dentro em pouco tempo nos será apresentado.
Portanto não ha urgencia de tratarmos pro\•isoriamente do que estamos mui proximos a determinar
definitivamente; nem se póde considerar preliminar
da constituição aquillo mesmp que nella tem o sen
lugar proprio.
Ainda quando solfresse maior demora o projeclo
da constituição, o que não é provavel, nem por isso
se póde inculcar de urgente a medida provi oria
que se propõe, porque não é matoria, que não steja
já suffici ntemente providenciada; e para fazermos
i to patente, vejamos as diver as hypothe e , a que
se podem applicar as disposições deste projecto.
Ellc contém duas partes : 1. • Portuguezes ora
residentes no Brazil : 2. • Portugnezes que Yierem
wois d~ sanccionadas as disposições do projecto ; e
em ambos~ casos com intenção de permanecerem.
E como entre os que presentemente residem, alguns já erão residentes e domiciliados, quando
tomamos a heroica resolução de proclamar a no a
independencia, e outros vierão depois deste glorioso
acontecimento; podemos coasiderat na l.• parle
duas hypotheses: l.• Po.rtuguezes ora re identes,
que já erão domiciliados na época da indcpendencia.
2. • Portuguezes ora residentes que vierâo e estabclecefao domicilio depois da U.eclaração da independeneia.
-ora _nara qualquer destas duas hypotheses temos
já providencias dadas pelos decretos de 18 de Setembro do anno passado, e de 14 de Janeiro do
corrente. Principiemos pelo primeiro.
(leu o decreto) Temos portanto que este decreto
concedendo amniStia geral para todas as passadas
opiniões políticas, contempla como cidadãos brazilei ros os que abraçarem a sagrada causa da independencia, expressa ou tacitamente pelo simples
facto de não largarem este paiz dentro do prasa
marcado para tomarem a sua resolução, devendo os
q~adherirem á causa do Brazil trazer, para teste-
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munho publico da sua resolução, a flõ.r 'l:erde dentro se possa applicar a disposição deste pl'Ojecto, o que
dó angulo de ouro no braço esquerdo eom a legenda nã9 deixa de ser mais um argumento que pouco
- Independencia ou morte. Pelo que destes nada abona a sua necessidade. Mas quer sejão muitos,
resta a legislar, até porque a providencia é justa e quer j)Oucos ?S portuguezes que .. tenhão vindo para
fundada nos luminosos principias que devem servir o Brazil depois da época da sua mciependenc;ia, ou /
de base a toda a associação política.
elles _pr~starão na camara. de s~a respectiva resiNa verdade, Sr. presidente, se os tiue nascerão denc1u Juramento de fidelidade i1 causa do Brazil e
em Portugal, e que residindo no Brazil delle não· ao in1perador, ou não prcstarao este juramento ,
sahir~~ depois d~ d~claração ~a il!depen~en.cia, não porque não vierão com o intento de s.e domiciliarem'.
adqutnrão os direitos de cidadao braz1leiro pela
No primeiro caso são cidadãos brazileiros; pelo
continuação da sua residencia, nós tambem, posto s~u juramen~o a~herirão ao nosso ;)acto social por
que nascidos nesle paiz, não os lemos adquirido virtude do Já citado decreto de 14 de Janeiro do
pela nossa continuada resiMncia.
corrente anno: po segundo são estrangeiros, e nesta
O Brazil era um reino, que formava uma parte in- qualidade terião direito á hospitalidade, emquanto
legl·an leda nação portugueza. Todos os indivíduos della_ se. fizessem flignos pelo seu comportamento;<que compunhão aqaella nação erão cidadãos f.ortu- se nao tivessem os guerra com a nacão de que são
l'íuezes, embora fossem nascidos em Portuga , suas membros. Por!anlo em nenhum de stes casos se
ilhas adjacenLes, ou em as suas possessões d'Africa póde applicar este projeclo.
o Azia, ou neste uosso vasto e rico paiz.
Não tem applicação para os juramentados, porque já
O nome que então tínhamos de brazileiros não si- são cidadãos brazileiros; não SC' deve applicar aos
gnillcava como hoje uma qualidade na ordem 191i- outros, porque são inimigos, e como taes, em vez
t1ca indiéava sómente o lugar do nascimento; assim de os recebermos em o nosso sejo, os deveremos
se chamão befrões, transmontanos, algarvios, etc., quanto antes fazer rei.irar de entre nós.
os nascidos nas províncias da Beira, Tras-los-1\ionNão é do m'eu intento justificar este decreto de
tes ou reino do Algarve, sendo aliás todos estes, 14 de Janeiro, como prntiquei ácerca do de 18 de
como nós eramas, cidadãos põrtuguezcs:
Setembro; muiLas reflexões se poderião produzir se
Deixnmos de ser portuguezes e passamos a ser tivessem aqui lugar, sobre os perigos a que nos exbrazileiros desdr que pela insurreição do Brazil se pômos, admittindo entre nós com !anta franqueza
dissolveu o antigo pacto social que nos ligava á e com a simples garantia do juramento, pessoas de
monarchia por4Jgueza, e proclamamos a nossa in- quem prudentemente se não pódem presumir sendependencia, cobstituindo-nos em uma nova nação, timentos de affeição á causa que a~raçamos; pois
dislincta e separada absolutamente da portuguez11 para convencer do quanto é desnecessario .o ptopor um novo pacto social.
jecto, ainda mesmo na hypothese que acabamos de
Nesta associação política não entrarão só os que tratar, basta-me mostrar a existencia deste decreto
nascerão no Ilrazil; ella comprehendeu todos os que que tanto a reconhece o illusLre autor do projecLo;
efãO membros da antiga nação residentes nesLe paiz, que no art. 4°, em manífesla contradição do que
~u fossem nelle nascidos ou na Europa : são estas p1•opõe, quer que subsista em todo o seu vigor.
as palavras do citado decreto: -Todo o portuguez
Tambem não me demorarei na analyse da inconseuropeu ou brazileiro, que abraçar o actual syslema ti!ucionalidado do art. 2° deste projecto, que ja
do Brazil.
mui victoriosamente tem sido combatido.
Mas se apezar dos termos claros e expressivos
Sr. presidente, eu amo a ordem, e reconheço que
com que·se acha concebido este decreto, e da gene- o governo deve ser armado de força sufficiente para
ralidade da su11 disposição, não se reconhece bas- pôr a patria sempre á salvo de qualquer perigo. tante para caracterisal' de cidadão brazileiro o por- Salus populi suprema Lex esto.
tuguez nascido na Europa, posto que se tenha suSei que os povos os mais livres, antigos e moderjeitado á condição que lhe foi imposta, lambem se nos, nas grandes crises, nos casos de perigo, la~
deve reputar insufficienle para o quti nasceu no Bra- çarão mão de medidas extremas, e prescendião de
zil; pois não ó o lngar do nascimento só por si o todas as formalidades e daquellas garantias que nos
que constitue a qualquer cidadão desta ou daquella casos ordinarios são o baluarte da liberdade. !\Ias
nação, porém sim o pacto social expresso, tacito ou quanto não é preciso definir bem e com clareza espresumido.
ses casos extraordinarios, e ligar mui cautelosaA esle nos termos do decreto de 18 de Setembro mente as medidas que nelles se tomão com a resse ligálôiio os europeus tanto, quanto os brazileiros. ponsabilidade dos ministros?
.
Elles accederi,o pelo mos1Lo principio, constituinAcha -se porventura bem definido o que se deva
do-se uns benemeritos da patria e dignos do eterno entender por conducta suspeita?
reconhecimen~ della, pelos desvelados esforços com
Em verda e uma expressão tão vaga abrirá a porta
que promoverão e pozerão em exeQução a gloriosa á intriga e á calumnia de muitos malvados, e subem preza <la sua independencia; outros porque não ministrará ao~ ministros um meio bem facil pará
se ausentarão do Brazil, e preterirão ser membros exercer com toda a segurnnça actos os mais ubitrarios.
da nova associação política.
.
.
Qualquer será suspeitoso, só poriue não-discorre
A' visla do que tenho exposto .ó da maior evidencia que este · projecto é supertluo e ocioso, quanto como o ministro que o quer extermibar.
Tenho con'Cluido a analyse da primeira parte
aos portuguezes residentes na época da declaração
da independencia do Brazil ; examinemos agora se deste projeclo, e uma só reflexão bastará para fazer
elle será neccssario relativamente aos po.rtuguezes patente o absurdo da sua segun<la parte. Nella, co.mo
que ora residem J;IO Brazil 1 tendo vindo depois da Já disse, trata-se das condições com que os portuguezes e outros estrangeiros que vierem estabele.:.
declaração da independencia:Antes df' tudo cumpre notar, que sendo muito cer-se no Brazil, depois de sanccionado este procurto o tempo que decorre desde Se!embro do anno jecto, poderáõ obter o fôro de cidadãQ brazileiro;
passado até hoje~ bem poucos serão aquelles a quem o entre outros requisitos exige como medida pro24
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visoria - emqt1anto- não se conclue a const.ituiç{o
- que tenhão - sete annos de residencia não in- terrompidos.
. . ·
Por esta fórma mais de sete annos se consumiráõ
em organisar-se a constituicão, que segundo o que
eu annunciei dentro rm mttf pouco tempo nos seria
apresentada 1 1!
A' vista disto e do mais que tenho exposto, não
se póde deixar de reconhecer que este projecto, por
nenhum dos s1ms arLigQs deve passar á segunda discussão.
;O Sn. RrnEmo DE ANDMDA. -(Não se entendeu o
tachigrapho.)
O Sn. RoomGuEs DE Cm VALHO. - Eit já hontem
expeI!di a minha opinião sobre este projecto·, como
porém vejo a questão novamente alterada, farei algumas pequenas observações.
.
Façamos differença entre portuguezes nascidos
na Europa, e rnsidentes no..Brazil no tempo em qtte
proclamamos nossa intlependencia, e aquelles que
vierão depois da separação: o projecto confun e
uns com outros, e eu os distingo,.
Quando o projec'o tem em yistaos primeiros,é injusto emquanlo faz differença de cidadão· a cidadão.
Podemos chamar ao acto da nossa independencia
o pactu social; e eis aqui a sua primeira condição:
cc Todos os cidadãos portuguezes residentes no Brazil, que quizerem fazer parte da nação, livre e independente, serão contemplados cidadãos brazileiros, e_os que não quizerem sahirão do Brazil. » '
Por esta declaração foi espontaneo ao cidadão
por~uguez , brazileiro Olt europêo, ficar ou sahir;
õs que ficarão, preenchidas as obrigações então
contrahidas, formarão a nação brazileira, e portanto
são ci~adãos brazileiros; e o Brazil e Portugal, até
então uma só nacão, formarão duas nacões diversas.
' Digo agora, quê se o proj ecto falia dÔ cidadão eu ropêo que residia neste imperio quando elle se erigio indll pendente, o projecto é injusto, porque
sendo este.cidadão brazileiro, o projecto o differença
dos outros cidadãos, só pelo lugar do nascimento,
quando a condição do pacto não attendeu a esse
accidente, mas á massa geral do que então formava uma e a niesma nação, e á decisão que cada
um tomasse.
E aonde estava a razão de differença, que justifique o abandonar-se um cidadão á vontade e disposição do governo, para o desterrar quando bem
lhe aprouver, ao mesmo tempo que a ontro ~idadão
garante a segurança individual?
_ Por principios de direito publico ninguem duvidará que ac[ltelles cidadãos que seguirem a causa ele
qualqtter nação, fazem parle della e gosão dos direitos communs aos individnos dessa sociedade.
Entre nós o convite importou a confirmação desse
direito, as promessa_s do chefe da nação assim o
afiançárão ; 'e d'rei mais, o projecto em discussão o
reconheceu, e eu o approvo . ·
O decreto de 14 de Janeiro declarou qne todos os
portuguezes que ficarão entre nós, e se reunirão á
nossa independt~ncia, são cidadãos brazileiros; este
projecto deixa o decreto em pleno vigor ; logo o
projecto reconhece que todos os portuguezes que
existião no Brazil na época da nossa independencia
e que a abraçárão, são cidadãos brazileiros, e se J
são, como precizão ser declarados? Como se quer
fazer distincção de ·eidadãos a cidadãos, tratando a
uns como filhos, outros como enjeitados?
Nesta parte ·é o projecto injusto, assim como é

contradito1·io querendo reconhecer cidadãos aquelles mesmo~ portuguezes que já estão pelo proJecto
reconhecidos.
Se a mente do illustre deputado, autor do projecto, tevo em ' vista os portu~uezes que vierão estabelecer-se no imperio depois da separação, digo
que igualmente o project-0 não deve passar por perigoso, porque não devemos tão facilmente conceder o fôro de cidadão brazileiro a estrangeiros
que vierão proct\rar-nos depois de nos declararmos
independentes; seria arriscado adoptarmos pessoas
(hoje nossos inimigos) debaixo de apparencia de
amizade com o perigo de nos insidiar. O gráo de
cidadão deve ser mui precioso para se con(erir a
quem ainda não deu exuberantes provas de confraternidade, por aqnelles meios que a lei deve declarar.
Póde objectar-se; mas esses meamos portuguezes
que ficarão no imperio, e que são havidos por cidada brazileiros, podem pela tendencia natural a
seu paiz natal mach.inar contra a nos a independeu-em uanto ella não for reconhecida pela nação
de qu.e no separamos.
Respondo. que faz o governo se não vigiar e
segurança interna e externa?
Se sses cida.d os forem perjuros, se pret
m
atraiço r-nos, a lei os puna, como puniriA a qualquer outr cidadão na mesma hypot
; proceuo,
sentença e ecuçio; as ·m març.11 mos eoni>r e
os principios nsfüuciona a im seremos · s os.
O § 3° do p ajecto tem
vis~. a ad fssão de
portuguezes no estado actual; •'lt\li
o inconsequencia de princj.ptos, porque
acil em dar entrada a portugu.e es residentes em Port,ugal, verdadeiros estran eiros, ao passo que autorisamos o governo para expulsar o ttspeitas os que hoje são
nossos concidadãos em parle ser mais duro com
os que j' são n s os irmãos, do quo com aquelles
que nos 5ão tranhos, ainda que a origem foss~
commum quando dos primeiros, pouco ou nada
temos a temer, e-dos segundos, aconselha a pruden.
eia que tudo.
O meu voto seria, -que emquan tó não for reconhecida a nossa indepengeneia, nenhum porluguez
seja, desde agora, admittido no Drazil, e que longe
de se excitar a observancia do decreto do 14 de
Janeiro., e!le seja inteiramente revogado, na parle
da adm1ssao; e quanto aos porLuguezes que ficárão
no Brazil, na fórma que se ordenou, corrão a sorte
commum a todo o cidadão para o que nenhuma necessidade ha do projecto. ·
O SR. llIBEmo DE ANDRADA.-(Não se entendeu o
tachigrrapho. J
O SR . CARNEIRO DEC.rnPos. - O_ illustre ,,reopinante que acaba de faltar, verdadeiramente não refutou o que eu demonstrei, confundiJ! os portugueze8 que residião no Brazil quandl'I" se declarou a
rrossa indepe~dencia com _francezes, inglezes e outros estran&e1 ~o_s aqm restd_en tes; estes sim, erão
e ainda hoJe sao estrangeiros, elles não gosavão
em commum comnosco de direitos civis como
gosavão os portuguezes nascidos na Europa, quo
co~nnosco er~o membros da i:tiesma nação. Estes
erao estrangeiros, como o era o 11lustro preopinante.
Fizemos um novo pacto social e dissemo.s a todos os
portuguezes ~ascidos na Europa ou no Brazil, e não
a<>s estrangeiros: « Os que 11ão quiterem adherir á

n01'.a associação polil~ca, larguem o lugar em que
residem dentro de trinta dias, e sahião do Brazil
dentro de quatro mezes nas cidades centraes, e
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dous mezes nas 'maritimas, contados do dia da pu- mos acaso algum receio quando declaramos a nossa
blicação deste annuncio. » Portanto, se estes ficá- inde_pendeucia? E apezàr das falanges luzi tanas, não
rão se os que depois vierão jurárão fidelidade, to- se .v10 como se portarão os portuguezes aqui estabedos' ficárão sendo cidadãos brazileiros como nós. lecidos?
Nós o somos porque adberimos ao novo pacto soDeixemos estes sustos; os que existem entre nós
cial; e pelo mesmo titulo elles o são lambem, visto fazem parte da nossa familia, e tal portuguez tem
que o decreto não fez dislincção, chamou a todos, havido gue por defender a nossa causa a tudo se
dizendo mui expressamente : - 1'oao o po?'tugiwz tem sacrificado. (Continuou o sussurro nas galerias )
com apoiados.)
·
europêo ou brazileiro. .
Se os que ficárão não se portão ~em, em vez de
Como s~ julga pois que até será justa a suspensão
serem animados dos honrados sent1men tos de af- do habeas -corpus, para serem presos taes homens
Ieição á causa que abraçarão expo_nta~eamente, ,fo_r- sem culpa formada, arrancados do seio de suas famão contra ella tramas, consp1raçoes, e praticao milia$ e remettidos para Portugal, em paga de nos
actos hostis, são inimigos, são rebeldes e traidores, terem ajudado na lucla da nossa independencia 1
e como taes devem ser punidos na conformidade Sr. presidente: Eu não vejo este projecto senão
como parto da inconsideração, impolitico e injusdas leis.
Ao poder judiciario compele julga-los - taes, e tíssimo. (bhilt·iplicarão-se os apoiados nas galerias.)
faze-los castigar, e não ao ministerio, sem formalin. ÁNDRADA MACHADO :-Sr. presidente, tratemos de manter a ordem . O povo não deve tomar
dade alguma, como se propõe.
_
. _
Sei que as curtes de Portugal nao deixao de ca- parte nas nossas discussões. Ordem, Sr.'presidente,
balar contra nós; haja vigilante policia, é isso ne- é preciso ordem.
~j
cessario, é justissimo, e aconselha a prudencia ~ue
OSR. MuNIZ TAVÂRES:' -Sr. presidente: O povo t
se tomem cautelas. Porém não é justo que se exiJãO das galerias tem ousado perturbar com seus gritos
novas condições, quando nada de novo se confere os nossos discursos: is lo é contra o regimento ; eu
que já se não possua.
peço a sua observancia.
Todos podem deixar de praticar actos hostis; nas
O SR. PRESIDENTE: -A' ordem, senhores das ga- ) ·
obrigações negativas ha imputação - semper et pro lerias, senão chamo a guarda e mando prender a
semper - : mas nem lodos Lêm meios para darem todos. (O suss1~rro augmenloti e o povo co-mecou a
provas po ilivns da sua adhe.ão á causa do.Brazil; levantar-se para se retirar.)
•
muitos ha qtie não tetn forças, nem d10he1ro para_
O
SR.
ALENCAR:
Eu
creio
que
é
bem
claro
que
o!Terecerem em defensa della. Seria portanto summa
injuslica priva-los de um direito adquirido e sus- não houve da parle do povo nenhuma má intenção;
LentadÔ na boa fê· da garantia das leis que lh'os ordenou- se-lhe que se calasse, e elle obedeceu. O
povo do Rio da Jan ei ro sempre aqui tem estado
conceúerâo, motivando para tão . inaudito d.e~PO; com muita attenção; se um ou outro individuo por
tismo a falta de actos demonstratlvos de a!Te1çao a
causa da independencia. Pelo que não me opponho, mais inconsiderado soltou alguma palnvra, dissimulemos isto, e vamos cqntinuando os nossos traantes requeiro que, haja a maior vigilancia da p~li
cia ; a guerra esta declarada, nós lemos r~cebido balhos.
Outros Srs. deputados fizerão tambem algumas
hostilidade da parte dos portuguezes, os que residem no Brazil e não adherirão ao pacto social vão reflexões sobre o succedido, e Lendo dado a hora o
para fóra do imperio; e os que vierei.n daqui .em Sr. presidente declarou adiada a discussão do propor haver ainda quem quizesse fallar sobre a
diante sejâo prisioneiros de guerra. Isto e o que dieta jecto
ma teria.
a raião, e nada mais.
O Sr. presidente assignou para a ordem do dia,
O SR. l\foN1z TAVARES fallou em abono do seu 1. 0 , o projec to dos governos provinciaes; 2. 0 , o proprojecto e proúuzio differenlcs argumentos, susten- jec to do Sr. l\foniz Tavares; 3. 0 , regimento da astando que a medidas nelle apontadas e~âo sauda..:- sembléa .
Yeis <' até indispcnsaveis nas acluaes ctrcum tnnLevantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
cias: cm que havia ludo a receiar dos portug~ eze~ ; José Ricardo da Costa Ag1iiar d' Andrada, secretario .
disse que era tempo de mostrar quo o Brazil nao
era mais seu patrimonio, e de procttrar que elles não
occupassem os 1.110.lhore empregos .com injusta exRESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
clusão dos f>raz1le1ro , como era antiga e delestavel
PARA A.NTONIO RlllEIRO CA111'0S
pratica; e que emílm s~ alguns rs. deputad.os pensavão que elles erão amigos sinceros do Braz1l,_e qne
A assembléa geral constituinte e legislativa do
de\'iâo indistinclamente desfructar o que nao era
seu elle nunca seria dessa opinião, e que emquanto imperio do Brazil lem resolvido que V. S. venha
con~ervasse o seu caracter e sentimentos sempre quanto antes tomar assenw neste augusto con~resso, e ter parte nos seµs trabalhos como deputado
clamaria: - de Portugal_nada, nada, nada.
a mesma assembléa pela província de Pemambuco.
O SR. CAllNEIRO D.\ CuNRA desapprovou o projecto O que participo a V. S. para sua intelligencia. deduzinde em piilIUliro lugar seus argumentos dos Deus guarde a V. S. Paço da assembléa, em 18 de
successo acontecidos nas provincias do norte e al- Junho de 1823. - José Joaqi.tm Ca.meiro de
guns por elle mesmo presenciados, e depois contiCampos. ,
nuon da maneira segninte:
·
Na mesma conformidade, porém na data de 19, a
Como se ha de pôr em pratica este projecto ?_M~n
Antonio José de Araujo Gondim.
daremos sahir aquelles mesmos que têm contribmdo
com os seus bens para as nossas despezas, q EJUO se
PARA JOÃO VIEIRA DE CARVALHO
têm mostrado promptos a defender a nossa causa?
lllm.
e
Exm.
Sr. -A assembléa geral consti(Começou o sussurro do povo nas galerif!S.) O_nde
estão estes inimigos com que nos assustao? Tt'!e- tuinte e logislativa do imperio do Brazil manda
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rémetter ao governo a cópia. inclusa da indicação
proposta pélo deputado Francisco de Paula Souza e
Mello, relativa aos vexames motivados pela multiplicidade de destacamentos milicianos em diffenmtes pontos da província de S. Paulo, para a · tomar
na consideração que merecer. O que V. Ex. levará
ao conheCimento de S. M.1.-Deus guarde a V. Ex.
Paco da assembléa, em 19 de Junho de 1823 . ...:._
José Jaaqwim Carneiro de Campos.
·
(A indicação a que se refere este aviso está tra1iscripta na 'sessão de Irdo corrente.)
Sessão em

,,... '

)

~t

de Junho de t

8~3

PRESIDENCIA DO SR . ANDRADA E SILVA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 56,
faltando por doentes os Srs. Gama, Araujo Vianna,
Ribeiro de Rezende, Maia, e Xavier de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.
_
O Sn. SECRETARIO MuN1z TAVARES offereceu a seguinte declaração de voto: .
_
" Na sessão de hontem fm de voto que nao se recebesse com especial agrado a felicitaçào do governador militar das villas da Ilha Grande e Paraty. Paco da assembléa, 21 de Junho de 1823. - Fran cisêo llfmiiz Tavares . »
O Sn. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu o seguinte officio do, Sr. deputado pela pr?vincia de
Minas Geraes Jo,se Alvares do Conto Saraiva:
cc lllm. Sr. José Joaquim Carneiro de Campos . Em cumprimento da ordem da ass~léa do imperio
do Brazil fico-me apromptando para ir tomar o meu
assento, e penso que até ao fim deste. mez lá me
achare) pouco mais ou menos. Se a mmha demora
for maior não será por falta de diligencia minha,
sim por falta do preciso, de que me acho inteiramente destituidau e de não apparecerem as cousas
ao tempo determinado. Deus Guarde a V. S. Marianna, 8 de Maio de 1823. -José Alvares do
Çouto Saraiva. »-Ficou a assembléa inteirada.
Leu depois a p~rticipação de continu~ção de . ~o.
lestia do Sr . Ribeiro de Rezende, que o 11npossib1h·tava de comparecer.-Ficou igualmente a assembléa
inteírada.
' O Sn,. PRESIDENTE ann~nciou, que eslava na sa!a
immediala o Sr. Antomo Jose Duarte de Ara ui o
Gondim, deputado pela província de Pernambuco;
foi introduzido na fórma do costume, e tendo prestado o juramento, tomou assento no congresso.
O SR. ALENCAR pedio a palavra para faz er uma
proposta e fallou nos termos seguintes :
O SR. ALENCAR: - Sr. presidente: Eu creio que
é no silencio das paixões, com inteira tranquillidado
e socego, que nós devemos deliberar, e qu.e por isso
é precise> que cortemos por tudo o que póde oppor-se a· este fim.
.
Por mais que ~.1ha pensado .e consultado a pouca
experiencia que tenho de outra asserubléa, para vêr
se descubro alguma utilidáde no uso .da palavra
apoiado ou no chamar á ordem quando se está
fallando, ainda o não pude conseguir; e o que tenho visto é seguir-se desórdens que podem ler con~
sequencias funestas .
. Eu sei que em muitas assembléas se servem destas expressões, e sei que em França até chega a

haver tumultQs nas galerias; mas como nós principiamos agora bom será que nos acautelemos. contra
estes motivos de desordens, e por isso me lembro
de fazer uma proposta, cujos artigos poderão servir
de addicionaes ao regimento l)O caso que mereção a
approvação da assembléa.
Como eu tenho ;visto que muitos Srs. deputados,
ainda que não chamem directamente á ordem o que
estáfalla ndo, com tudo requerem ao Sr !?residente para
que o cname, o que étambem prejudicial, proponho
que isto se uão pratique, porque muitas vezes fica 'O
deputado impossibilitado de dar as razões essenciaes da sua opinião, só porque se lhe ouvio uma
expressão que destacada das outras pareceu uma•
blasphemia, mas que unida aos mais conceitos nada
teria de r oprehensi vel.
Demais, quando ·um Sr. deputado requer que
oulro seja chamado á ordem, declara unicamente a
sua opinião, e só por ella não deve o que está fallando ser inhibido de exprimir as suas idéas, das
quaes só póde formar-se juízo seguro no fim do discurso.
Eu sei que isto de chamar um Sr. deputado a outro á ordem, so faz muitas vezes por economia de
tempo, para se não gastar em discursos superfluos;
mas seja esta faculdade só permiLtida ao Sr. presidente, e ninguem mais po'ssa nem sequer requerer o
chamamento á ordem .
Tambem niio sei, como já disse, que utilidades
resultão dos apoiados, pois o que Lenho visto são
prejuízos, como presenciei nas cõrtes de Portugal, e
honlem nesta mesma assembléa.
Falia um Sr . deputado : outro a quem soou bem
a proposiçã6.grita apoiado I após este muitos fazem
o mesmo, e por fim lodos gritão, todos apoião e até
as galerias nos imitão.
·
Julgo portanto ~e isto ~erece.a coi:isi~eração
da assembléa, o por isso lerei a mmha md1cação,
que desde já requeiro que se declare urgente.
C<

INDICAÇÃO

cc Artigos addicionaes ao regimento.

« 1° Nenhum Sr. deputado quando estiver foliando poderá ser chamado á ordem senão pelo Sr.
presidente.
cc 2° Em quanto um Sr. deputado fallar, nenhum
outro Sr. deputado usará da palavra - aç.oiado. Paço da assembléa, 21 de Junho de 1823. - O deputado A le'llcar .. ''
Foi apoiada a urgencia requerida, e fazendo-se
2.ª leitura fi co u para ser discutida na sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE declarou que se passava á ordem
do dia, o o Sr. secretario Carneiro de Campos leu o
art. 16 do prój eclo sobre governos provinciaes, cujo
artigo flcára adiado na sessão antecedente.
O SR . i\IAuJANNO CAvALCANTI :-Sr. presidente:
Ne1u sempre se pódem pôr em pratica as theorias
por mais fundadas que sejão em princípios coherentes com os seus fins: e quando a expetiencia as
tem mosLrudo nocivas, parece absurdo admitti-las.
·
Eis o caso em que estamos; e por isso 1 não obstante as plausiveis e judici'osas razões expendidas
pelo illuslre e:ntor do projecto á favor do artigo em
questão, opponhó-me a que elle passe na parte em
que esta'tue que o commandante das armas seja indepen2ente do governo da provincin.
Fõi esfe, Sr. presidente, um dos pomos de dis•
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cordia entre o Brazil e Portugi!l, de sorte que
quando as côrfosãel.isboa ecretarão este principio o systema inherente foi logo considerado como
um'monstro, ou hydra de tres cabeças, pois que dividindo em tres parles as funcções administrativas,
e fazendo-as independentes umas das outras plantava (em vez do nexo e harmonia da administração)
a desmtelligencia entre as autoridades respectivas,
dando azo a dissenções, abusos e conflictos, donde
nascerião, como nascerão, a maior parte dos males
e desordens, de que ainda hoje se resentem as províncias.
Ora, decrelar agora o me mo principio, seria decretar os mesmos males, seria autorisar de algum
modo a annrchia, e todas as perturbações provenientes desta origem funesta.
ôs povos vivem desconfiados e prevenidos con~ra
a independencia desta autoridade militar, de cujos
abusos, mórmenle em Pernambuco e na Bahia, tantos élamnos tem resultado á liberdade dos mesmos
povos, êomo á publica seg~rança e liberdade_ E'
pois do nosso dever prevemr taes preoccupaçoes,
dissipar as desconfianças e tirar qualquer pretexto de
descontentamento.
Cumpre portanto q~e o comm~dante das ~rm.as
recõnheça uma. autonda~e sup~mor ~a provmcia,
emoora não seJa subordinado 1mmediatnmente ao
presidente, mas si.rrr ao co~~e lho provincial, o q_ual
comtudo não terá mgerencia alguma na eco nomia e
disciplina da tropa, porque isso incontestavelmente
pertence ao chefe militar e aos commandantes do
corpos.
O SR. ÁRAUJO L1u: - (1 ão o ouvirão os tachigraphos .)
.
O SR. Mu:'IJZ TAVARES: - Está claro que este artigo não póde passar tal qual se acha concebido ; o
seu mesmo autor tem tratado de o modificar, mas
a modificação que apresenta ainda não é satisfactoria.
Eu concordo que a· reunião do governo civíl e militar 1 em uma mesma pessoa necessa riam ente hade
prod uzir damnos irreparaveis: a arbitrariedade não
encontrará censura, a prevaricação procede rá eni
limites, muito principalmente estando as nossas
províncias em tão longa di tancia da capital, onde
os gemidos chegão tarde ~já resfriad~s; querer .u!11a
tal reunião é querer reviver os extmctos capita s
gencra , e Deus nos defenda de semelhante lembrança.
Por outra parte lambem a experiencia tem mostrado que a separação de autcridades, ficando . ur:na
independenlo dn outra em ~ma me~ma provmcia,
produz iguae~ !Ilales, ou ainda maiores, se é-possível. Por espmto tle corpo uma choca-se co.m outra : e desta maneira o andamento dos negocios ou
retarda- e, ou difficulta-s ; cada uma trata de usurpar a jurisdicção que lhe não compete, e afinal a
que está de p~sse das armas é q11e~1 tudo supplant~,
sendo em ultuno resultado o m1seravel povo v1ctima desgraçada.
.
.
E' preciso portanto procurar u~1 meio de conciliar os embaraços apontados, meio <;1.ue ponha a
províncias ao abrigo de innnmerave1s males, que
tem sofTrido pelo célebre decreto das côrtes de
Portugal.
Em busca de te meio facilmente não se descobre
outro senão o de ficar o commandante das armas
.dependente do cÓnselh.o pr~vi~ci!ll, e~c~pto no que
diz respeito á economia e d1sc1phna militar. O con-

97

selho provincial composto como se deve suppôr, de
varões respeita veis escolhi.dos livremente pelo povo,
não póde deixar de interessar-se na prosperida.de' da
província; e na minha opinião é a unica autoridade
que melhor póde conhecer quando será ou não
acertado o emprego da força armada na proviacia
em qualquer circumstancia triste, que poder occorrer.
.
O commandante das armas dependente do conselho não se atreverá a abusar facilmente da forca
que commanda; não passará a vexar os pobres milicianos; sempre procurará desempenhar com escrupulo as suas funcções.
Eu não affianço inteiramente o bom exito desta
mC'dida : mas lembrando-me que ella é provisoria, e
que os povos clamão com razão, conlra a indPpendencia dos governadores, ou commandantes das armas, persuado-m e qu e por ora é o que .e deve abi·aça r. Entrel14nto se conhecermos pela ex peri encia
que lambem esta medida não é util, procurarEmos
remedia-la. Estes são os meus sentimentos.
O 811. CARNEIRO DA Cu.NHA : -Tendo-me opposto
dr.balde, quando se apresentou o prnjeclo de reforma das juntas provisorias, para que se não tra\!_sse de stmelhante medida por agora, e lendo-se
Vl)ncido, bem a meu ptzar, o contrario, guardei-me
para fallar contra o artigo, que trata da ind epeadencia do chefe da forca armada.
O máo acolhim aio; Sr. presidente, que experimentou dos povos do Brazil, e muito p;incipa lmente dos das províncias do norte, onde mais tem
pesado a mão desses tyranaos envíados das côrles
lusitanas, como anjos da morte para nos ferir e
perturbar; a desbarmoaia que logo honve entre elles
e os governos civis; os terríveis males que delles
resultarão, e cujos funestos eITeitos ainda estamos
sentindo, como já t nho dilo, e acabou de ponderar
o honrado membro que me precedeu, me obrigão a
reclamar desta augusta assembléa o allivio das oppressões daquelles , que della esperão lodo o seu
bem, e que em ua sabedoria e prudencia só decrete
aquillo que fôr proveitoso, conforme aos seus reaes
interesse., e qu corre.ponda igualmente aos seus
desejos, para que não enco ntre .a ruais pequena opposição .
Além da experiencia que me ministrarão as perturbações da província de Pernambuco, motivadas
pelo governador das a1 mas que traballiõu quanto
esteve ao se u alcance para envolver em uma gu~rra
civil, tive lambem occa ião de conhecer a opinião
geral dos Pº''OS da Parahyba sobre o me mo objecto,
e de certo faltaria á mesma obrigação se !1qui
a não declaras.e.
•
O despotismo, em que se tem falll!_do dos antigos
capilães-géneraes, em quanto a mim, não procedeu
dasllayon etas, que tinhão á sua di posiçao~ mas_ ~e
serom militares ; pois o fim de sua profissão é mais '
destruir inimigos, do que gornrnar poYOS; e , mui
rãras vezes se ha de reunir em um mesmo individuo
_,
eslas duas qualidades .
"
~lt '
Quªndo gornrnou Pernambuc0 'O ~eneral Monte- (' t?-' ••
negro, hoje ministro do negocios da Justiça, coaser- r , . I
vou-se a tropa sempre em tal subordinação e optima
disciplina, que o regimento de artilharia daquella
pro'Oincia podia rivalizar (como dizião os estrangeiros) com os mais· bem disciplinados corpos das nações civilizadas, de sorte, que, j~!)enilo o conde da
Palma (como me disserão na..B· · reparar, e guaro cer as fortalezas por ordem superior que ~ivera,
e informando-se com o se Li ajud~nte de ordens a
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respeito de bons artilheiros esté lhe respJ>ndeu, apon- que ci rico e poderoso lhe usurpára, e arranca das
mãos da barbara calumnia a misera innocencia opprimida. e com a sabia pluma defende o throno, e a
, veniente em ser o chefe da força armada dependente mesma nação?
! do presidente embora não, seja .militar; .ba.stia, que
O artista, o negociante, emfim todos, que com
, não se intrometta no que e relativo á disc1plma, eco- sua industria e trabalho, e cóm o cumprimento de
ri.omia e goyerno parti.calar da trop~. .
.
suas obrigações, quando empregados, servem ao
Disse- se que esta lei, sendo proy1sona podia. re- estado?
formar-se ao depois; mas eu cuido que por iss_o
Quando muitas vezes o militar fraco, e efeminado
mesmo· que é provisoria deve ser. o .com~andante das deixando de cumprir coro os seus importantissimos
armas dependente do governo civil; pms fica entre- deveres, não só foge abandonando o seu posto ao
tanto o povo satisfeito, e se não fôr bom o resultado, primeiro som da trombeta inimiga, mas deixa exreforma-se a lei.
posto ás mãos do nocturno assassino o pacifico ciE' prudente, e muito preciso atte.nd.endermos ás dadão, que lhe paga para vigiar em sua segurança 1
amargas queixas dos povos; não os imtemos, porQuando porém o militar é honrado, quando enique temo não obedeção gosto~os, mas sómente. cons- punha a sua espada em defeza da patria, e contra seus
trangidos ; o que acho pouco iusto e assá~ perigoso. inimigo· , _c.9...mq_os que a estã~ deie~d e~do na campaEUes tem representado, e_ped1~0, qu e lhes nao mandem nha di! Balna, quan o susl.entao a d1gmdad e, ahonra,
esse mimo fun es~o : e nao ·sei, Sr. pr!à61~ e nte, por- ã lib erdade e a soberania da nação contra as injustas
que fatll.1Ldade, porque má sorte, o q~e fora hontem e odiosas pretenções do atroz e sanhudo despotismo,
reconhecido máo, o que fôrn d~cre tado p ~lo , c01:i- então a patria agradecida exuberantemente o recomgresso portuguez, P!1ra des.orgamsar o.fü!1z1l, e hoJe pensa; o poeta canta os seus hero!cos feitos; o hisreconhec1do bom e iusto, chegando ate o illustre au- toriador eternisa sua memoria; e bem recompensado
tor do project?, para ~ar maior pe_so ao seu eloguen- fica, pela brilhante gloria, que de tudo isto lhe rete discurso a rntrodusll' na questao o bno militar. suita.
Para lhe responder, conceda-se-me lambem aparPortanto não facamos distincções de classes, portar-me pnr um momento do objecto. .
que são odiosãS; o as ellas são uteis, são nobres,
Quando os deputados portuguezes sobre este mes- quando conspirào a favor do bem geral.
Os deputados portuguezes tinhào uma forte razão
mo negocio comba.tiãoos doBrazil, muitosdosquaes
se ach~o felizmente aqui presentes, como não era de de lisongearem muito _os militares, porque fizerào a
seus inte re~ses , que os chefes da força fo~sem depen- revolução no Porto, e podião quando quizes em desden~ es das iunta~,. olhando .P~ra as galenas, se acha- mancnal-a; porém ell.!.!.e nós n ão succedcu assim ;
vão cheias de m.ililares, dmao para _lisongeal-os : !oi a massa geral Jio..:povo do Brazil, que resíliu o
« Pois os briosos militares que denodadam en~e ven- prin1êll'Opacto social coiõ"'Porfugal: e posto que não
cerão as celebres batalhas da Penmsula, ~hei~s de d escon1ie~amos, que ós nobres militares brazileiros
serv1~os, e·cobe~tos de louros, e de glona hao de tem feito Já grandes serviços, e pódem para o futuro
•
prestar maiores, não acho justo collocal-os ácima dos
suge1tat''-Se á paisatre~? >>
E,is usando -se quíl:si_ da mesma phraze estimulan- outros em pregados.
do-se o amor, e ambiçao de m~ndo ;. dand o-se enAlém de tudo quanto tenho expendido, que incomt e!lder de algu~ modo que sera .desai.roso ªum chefe patibilidade ha em ser sugeito ao presidente da promllitar. ser sugeito ao chefe polilico • e che~ando
vincia o chefe militar, sendo aquelle da nomeação do
den?1mnar essa classe, posto que nobre, por flor da Imperador como já se decidiu? Como se pó de Julgar
.. d
· '
lh
·
·
nacao !
Êmbora a inten ção do honrado membro não seja m ~~orosa sem.e ante dependcncia~ quand~ urgem
· d d
t dos luzos todavia como com >stas armas as cucumslancias, que assim se deciete? ao coma os epu a
.
"
prehendo.
.
.
elle combateu a favor do artigo, com a mesma devo
combater contra,
. Accresce de.mais que é,. ~o meu rêr,. um!1 da§_~s
Eu considero, Sr . presidente flàr da nação todo, e d~G~ q_u~~dades do m.1htar O. ob.ed1encia, e_ quem
qualquer cidadão virtuoso e ulil, que não só res- nao que ~ sugeilar-se ao ngor da 101.e ás pensoes do
(peita a lei, mas contribue com quanto está em suas cargo, nao de1•e contmuar_no exerc1c10 de semelhante
faculdades a bem da patria ; a todo aquelle empre- emprego, sendo melho~ na~ servir, do que tornar-se
gado, que desempenha fielmente as suas obrigações. o flagello de seus con.c1dadaos; como s~ccedeu em
Li na historia que temendo certo povo um varão Roma gue a ll:opa hoje .acdamava um imperador e
distincto pela aura popular, qtrn tinha adquirido amanha assassma~a este, para. p~r no. throno outro
por suas brilhantes qualidades pretenderão a batel-o, P.eior, até que assim s~ d~strui9 tao d!l!ltado Impe.e para o conseguirem derão -lhe um emprego, que no, fructo da honra, d1sc1plma e das V!rtudcs belhel es reputélvão vil, o qnal seguramente correspon- cas de seus antepassados 1
dia ao d' Almotacel ; mas o heroe e virtuoso cidadão
Os nobres militares brazileiros servindo, como até
de tal fórma desempenhou o seu lugar e procedeu o presente, a causa da sua patria, e merecendo,
com tal actividadt, resultando delle tão grande bem quando homens de bem, o honroso epitheto de Aleá cidade que d'alfi para diadto ficou sendo um em- xandres do nosso seculo, não se hão de escandalisar
prego nobre.
de serem dependentes de uma authoridade legitima,
A' -V-ista disto não será tambem flôr da nação o ro- constituída por uma lei, e da nomeação do chefe da
bt1sto lavrador, que ora queimado Q.o sol, orares- nação; e nem me posso persuadir, quê desta delibef riado da chuva, ora coberto de pó, rompe com o ração possa resultar algum perigo, antes satisfação,
arado as duras entranhas da terra para com o fruoto harmonia dos governos provinciaes e contentamento
de suas laboriosas e innocentes fa<ligas soccorrer ás dos povos.
Esta é a minha opinião ; e o mai 6 quo era tamu rgencias do estado?
Não será flôr da nação o integerrimo magistrado, bem a do illustre autor do projecto quando advogãnque restitue ao fraco e pobre cidadão a propriedade, do a causa do Brazil no congresso de Portugal com-·

para a cadeia, que alli acharia 9s mel.hores.
1tando-lhe
Eis aqui um exemplo que prova que nao ha mcon-
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este artigo. Eu vou repetir os seus proprios po! e bom desempenh~ de. trabalho, são ·.indispensave1s agentes ~e~unda!10s na execução; isto é o que
« ~ó por confus~o de ter~~s póde dar-se a deno- se f(,l.z na admm1straçao geral d_o I~perio, e é o que
minação de poder a força m1htar. : . Jnstrum<:i.n_!o ~o pretendo que se faça nas provmc1as; pela divisão
poder não é o mesmo po_d-er . . . nao fCo ntrad1cçao dos trabalhos se tem melhorado a industria e aper·
sugeitar aos. ª!íentes do .Poder executivo .uma f_orça feiçoado 'Els artes.
que a consttttnção suge1ta a este poder: isto nao é
Tambem ouvi dizer que as nossas Circumstimcias
concentrar poderes; a força qu e obedece não é po- erão particulares, porque em províncias tão desta- der social ... Poem rem'lte a tudo o desejo universal cadas,1e distantes do centro do governo, não era
das províncias do Brazil; a. opinião de todo um reino possivel, em caso de discordia, esperar sem graves
deve pezar ... Mas o pundonor militar soffre mui to damnos por decisões vindas de centos de legoas.
Conheço que é um mal, mas procura- se remediacom a sujeição .. . não conwrehendo; o soldado é
cidadão, e não ha dezar ao cidadão no que a lei lo fazendo o regimento bem claro, para que o gomanda; mas é um corpo P?J?Ular; bem, o ,POVO é a vernador das armas saiba até onde chega unicamente
origem de todo o poder legitimo, é o primeiro sobe- o seu poder, e o governo civil conheça quaes são as
rano; e nun ca póde ser deshonra o acatamento que suas attribuições, e que dellas não póde arredar-se.
Demais sujeitar o governador militar ao conselho
se lhe tribula.
« Deshonrão-se os milita1•es nos Estados-Unidos talvez perfeitamente ignorante em materias militap'br obedecerem ao presidente qll.e é de eleição po- res, não posso corivir, porque cada um deve exercer
pular? Deshonrão-se os militares que tem obede- o que sabe; o carpinteiro seja ouvido no qife é do
cido ás juntas provinciaes do Brazil. Não por certo. officio do carpinteiro, e assim os mais.
« Só esta duvida mostra quão boçaes somos em
Tambem se disse que o brio militar não se oppu- ·
matarias constitucionaes, e quanto apezar dos mui- nba a esta sujeição, porque é da essencia do militar 1J·
tos roncos e gabos de liberalismo estamos atascados a obediencia; e u não nego isto ; sei que devem obeno pegajoso lodaçul das maximas do velho des potis- decer e que se não obedecerem serão punidos; mas
é necessario que não nos afastemos indiscretamente
mo.»
Tall•ez terei com tudo isto, e com algumas repeti- do que pede a prudenéía poli tica : e que se co nsidere
ções abusado da attenção deste illustre congresso; quaJlto é perigoso fazer leis contra opiniões de honmas tudo julgo necessario para desviar dos que mui ra; póde servir ãe exemp1o a_lei sobre os duelistas;
confiadamente esperão de seus representantes are- são boas no papel, e para mais_nad.a.
paracão de tantas opprcssões que até ao presente
O qué disse o nobre preopinante sobr~ o chamartem soffrido," uma alluvião de dêsgraças, que muito se flôr da nacão aos militares mostra confusão de
receio acontecão, se os chefes da força armada forem idé~s; nunci se deu.este nome. a outra al guma proindependentes dos governos civis .
fissao na sociedada; o lavrador e seguramente muito
Por tudo pois quanto tenho ponderado, rogo a esta util, e se a. razão decidisse seria considerado como
illustre assemb léa obre com toda a reflexão sobre mais honroso ; mas na.s_sQcie«!_ades honra-se mais
tão importante e melindroso n egocio, de que póde os qu_(l se dedicão ~o _serviço puJ?liéo ; e ~ífr~ estes l
seg uir-se alguma, funesta com moção; isto tanto pelo sem excepluar os m101stros de estado, os mais in- /
desejo do liem geral, como porque já cansado de tra- teressantes são os militares; porque os mesmos mi•
balhos não desejo vêl-os renovados.
.
nistros de estado iratão de fazer a nacão mais ou .
o s~. ANDRADA MACHADO:.:... Firme nos ineus menos prospera, e os militares sustentáo a sua inprincípios defenderei a doutrina do artigo porque en- dependencia quando ella é atacada: ora qual é mais
tendo que ha de contribuir par.ia felicidade do Bra- importante a maior ou menor prosperidade de uma
zil; e sómente responderei aos argumentos, deixando nacão, ou a sua existencia política? Se esta é, como
de parte o mais que se tem inutilmente assoalhado, ninguem duvida, de maior interesse, os que a sus•
e que a fallar a verdade nada vem para o caso. Te- ten.tão e defendem hão de ter maior estimacão.
Quando digo isto não adoro 9s militares: como
nho ouvido amrmar que uma das razões que ti verão
os brazileiros para a separação foi a fórma dos go- quiz suppôr o nobre preo pinante ; e se exijo a indevornos com a indcpendencia do poder militar, e que pendencia do governaüor das armas em Ludo que
por issq não convém renovar esta cau~a da s suas fàr materia militar, é porque vejo nisso o bem do
queixas; eu peço que s.e repare que as c1rcumstan- estado ; embora desagrade aos povos, aos govercias são diversas; então n,ão havia no Brazil ne- Il:antes e aos governad~s: s~mpre tenho assim pra·nhum poder central; desconfiava-se e te.mia-se com ttcado e sempre praticarei ; e quem obra assim
razão, que os governadores das armas viessem mu- constantemente não adora militares.
Se quero a independencia do governo das armas,
nidos de instrucções secretas, e que despresassem os
é porque o contrario é um. perfeito absurdo; é obrimembros do governo civil. ·
Agora não estamos no mesmo caso; os governa- gar um homem intelligente a executar os despropodores das armas são brazileiros; não levão instrnc- sitos de qu em não sabe; e eu desejo evitar este
ções secretas ; tem as dq regímen to; e serão punidos grande mal ; além de não vêr amontoado em uma
se dellas se arredarem; em fim agora não é nem póde só mão dem asiado poder, que pr~uz n ecessariamente abusos e çlespotismo.
ser o cive era naquelle tempo.
O SR. ARAUJO LmA pedio a palavra e contraUm nobre preopinante pretendeu mostrar a necessidade da mediação do conselho em tudo ; e disse riando os argumentos do Sr. Andrada Machado
que assim CQ.rnO a _na~o int~ira tin~a um centr?, offereceu a seguinte:
lambem ca a provm..c1a o devia ter; isto, Sr. presi« EMENDA
dente, seria, a meu vêr, qu erermos man r peque«
O
governador
das
armas não emp~egarã a forca
nas republicasinhas com seus presidentes, eé o que
arma'da se não á requisição 4as autoridades civis· e
' eu não quero.
Sr. presidente : o centro do poder é unico por será subol'dinaíio ao conselho. - Amujo Lima.. » essencia e por necessidade ; para a economia de tem- Foi apoia"da.
1 bateu

i .argumentos:
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O SR. Roc11A FRANCO proJ.>ô;i; tall'.)bem :qrna ei:nenqa mal}.do todas ...as trop!)s e officiaes-generaes que
nella existião. Este objecto é de summa imporconcebida nos termos segumtes :
tancia para o bom regímen da publica administração
das províncias, porque sem a sua uniformidade se
« EMENDA
não podem tirar os vantajosos resultados que dese- « Ao art. 16. E. é independente do presidente. jamos conseguir em nosso proprio interesse,
Em conselho porém poderá este suspender aquelle
Este foi um dos artigos que mais -esc11ndalizou o
do commando, quando inste a segurança pu)llica, Brazil no citado- decreto das côrles de Lisboa do
dando immediatamente parte pela secretaria da 1 • .d'i Out'u ro de 1821 ; e como é possi vel adoptar
guerrll.. PaÇo da assem?léa, .21 de Junho de 1823.- agora o erro q;ue havíamos condemnado; de certo
Rocha Franco. » - Foi apoiada .
que nos será mmiamente censurado. Eu conheço a
~ O SR. PEREIRA DA CuNHA : - As emendas e addita- necessidade em que no~ achamos de haver em cada
mentos que offereço a este ~ 16 tem por princip_al província um ollicial superior que por suas luzes e
fundamento evitar os confllCtos que se ri.o<J.enao patriotismo mei·eça a confiança publica, para ter em
excitar entre o chefe do governo civil e o comman- rigorosa subordinação toda a tropa, sem a qual fica
' dante militar. Necessario é remover estas dissen- a força armada sendo o flagello dos estados : mas
sões que só trazem comsigo o de~so cego das pro- esse official ou seja sem o titulo de commandante
:vincias e o máo serviço do· es tado. (.!aando eu afirmo ou com a patente de insp~tor, para manter a regtique me -parece convenieute ficar o commandante da laridade e discipliria da tropa como convém á seguforça lrmada subordinado ao governo da prov!ncia rança interna e extema, deve ter relações de
é na consideracão de ser este governo exerc1lado intimidade com o governo, o que se conseguia com
por um conselhoº permanente, do qual deYia ser mem- os conselhos permanen'tes, sendo o mesmo offi.cial
bro o mesmo commandanle para ser igualmente ou- um de seus membros: de outra maneira julgo prevido nos negocios importantes do estado; nos quaes judicial qualquer medida que a este respeito se
necessariamente devião influir as disposições mili- adopte.
tares em tempos de perturbação como aquelles em
o MESMO SR. DEPUTADO leu e mandou á mesa á
que se tem achado muitas das nossas províncias.
seguinte
Sendo pois o governo entregue a um presi~ente
« EMENDA
para decidir da sua sorte, fico em perplexidade
sobre o partido que devo tomar, porque o~ t1:1do ll~a
« Haverá em cada provincia um official de patente
.suaeito eI!l todos os ramos de publica admm1straçao superior, que se denominará commandante da
ch~h, polilica e militar aD mesmo presidente e então tropa, nomeado pelo Imperador e receberá diaria~
.temos renascidos os capitães-_generaes tão deca nta- ~e nte o santo do presidente da província ..»
dos; ou devem haver duas autoridades que se disputão em p~imazia, don~e se pódem origi~ar m~l~s
« ADDITAMENTOS
incalculàveis. Pelo antigo systema se nao eng1a
que houvesse um commandante em chefe da tropa
« Este official será suburdinado ·ao conselho de
em cada proyincia ; cada um dos coroneis ou com- quem receberã as ordens para as operações militamandantes dos regimentos 011 batalhões era imme- res e defeza da província, sendo o mesmo commandiatamente sugeito ao governador resp ectivo fosse dante e. outros officiães ouvidos em occasiões semeelle paizano ou militar.
ft
lhantes, respondendo uns e outros pelo resultado de
Algumas vezes se enviarão commandanles de suas medidas.
« A disciplina da tropa de 1• e 2• linha fica rã ã
/ tropa para regular os corpos e _estabelecer a sua
disciplina, mas sem serem subordmados ao governo immediata inspecção e direcção do referido com1
como aconteceu no Parã, Rio de Janeiro e Bahia; o mandante, dando de tudo conta ao conselho.
" O commandante da tropa vencerá, além do
que Pernambuco e outras províncias nunca experimentarão; mas no actual estado de cousas parece soldo de sua patente, a titulo ae ajuda de custo -0u
indispensavel que assim se estabeleça debaixo. das de gratificação l:OOOS, pagos pelos cofres das respecmedidas que mais convém nas emendas ofTerecidas. tivas províncias.
« As propostas dos offi.ciaes de 11 linha serão
Para conhecer melhor os objectos é necessario fazer
a sua analyse na simplicidade da sua origem, aonde feitas pelos chefes dos corpos a que pertencem e
se mostra com clareza a sua organLação ; e applico com as observações do commandante da tropa, paseste principio a instituição que os povos tem espon- saráõ ao conselho e deste com suas reflexões subirâõ
taneamente feito das juntas de seus governos.
á presença de .S. l\L J. pela secretaria de estado
Em todas as provincias aonde se tem installado respectiva para serem resolvidas.
juntas governativas, a ellas tem ficado subordinado
" As promoções dos corpos da 2.• linha se contio commandant'e das armas, como se fez na Bahia em nuaráõ da mesma maneira, que se pratica segundo
O de Fevereiro de 1821. Então õ -commanàante as . leis existentes, pelos goYernadores das provín. ficou recebendo as ordPns do goYerno que regulou cias com differença sómente de serem resolvidas
a força militar pelo modo que mais util lhe pareceu; pelo conselho.
e não teríamos visto a sanguinosa scena que alli
« As ordenanças da províncias ficão immediaexiste se Madeira não fosse autorisado .por carta tamente sugeitas ao conselho e serão reguladas por
:regia pah commanaaii.te-efil clie e de toda a tropa seu regimento e leis posteriores.
com indepemtencia do governo daquella provin-.
« O recrutamento da tropa das províncias será
eia.-- ~ ~
- feito pelas mesmas ordenan~as, decretado pelo con- Esta, medida não offende a delicadeza e honra selho e pelo modo que elle ordenar, quando lhe fõr
militar, não só pela pratica das novas juntas dos requerido pelo commandante da t.ropa respectivo.
governos, como pelas.antigas, em que um simples
« O conselho não dará baixas ou escusas de serpaizano, só porque era nomeado governador e viço militar sem o expressú - convenio - do comcapitão-general para uma província fic&,vão a seu mandanle da tropa, depois de ouvido o chefe do
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corpo e de se justificarem as causas, que inhabililão são os que dizem respeito á defeza externa; e
aquelles em que depende, para empregar a força
0 pretendente de conLinuar no mesmo serviço .
« A marinha nacional estacionada nos portos das de resolução do presidente em conselho; tal é o d~
provincias maritimas fica immediatamente subor- manter o socego na _provineia quando se julga perdinada ao conselho para lhe dar aquella direcção t11rbada, porque muitas vezes se suppõe mblevações
que exigir o bem e a segurança do estado, excepto que não exisLem, como poderia mostrar com exemquando por ordens positivas do ministerio lhe fôr o plos; e tal é o do recrutamento, porque não se
p:omove a agricultura sem braços e os que se pódem
contrario determinado .
« As suas despezas serão feitas com as demais dispensar só os conhece quem tem a seu cargo os
pelos cofres da provincia e reguladas por ordens da melhoramentos della e que ha de regula-los pela
3unta da fazenda, dirigidas a este respeito aos estatística da província. Eis-aqui a emenda que
intendentes de marinba e inspectores dos arsenaes, oITereço pelõs motivos que acabo de expôr:
Paço da assembléa, 21 de Junho de 1823. - O depu« EHENDA
tado, Pereira da Cm1ha. » - Foi apoiada.
O Sn. ARciucHE RENDON: - Sr. presidente, não
cc O governo da força armada da provincia da 1. • e
me posso conformar com a materia do art. 16 deste 2.• linha compele ao commandante militar e é
projecLo. Duas autoridades em tudo independentes, independente do presidente e con~elho na parte que
em uma mesma provincia, dentro da capital della e
diz respeito. á defeza ex terna. Não póde porém o
longe do throno, de necessidade se hão de chocar.
commandante empregar a força armada contra 'os
Quando assim passe este artigo elle serâ um i~ii:nigos internos sem requisição das autoridades
viveiro- de desordens entre o governador das armas c1v1s, devendo sempre preceder a resolução do pree o presidente da provincia, e ne$sa bulha tarnhem sidente em conselho-, quando a em p"r egar para
ent~rá a junta da fazenda a cujo cargo estão as
manter o socego e obediencia da província, todas
despezas da provinGia, que nunca deveráõ ser as vezes que se julgar pertmbada .... O recrutamaiores do que os seus rendimentos.
men lo deve ser dirigi~o . e_ ordenado pelo presidente
Muito íusto parece que o governo da província em conselho, â requ1s1çao do commanãante. - O
nada tenha com o governo das armas, o qual tem deputado, Carriei1"o de Campos. l> -Foi apoiada.
regulamentos para se dirigir ; e nesta parte eu
O SR. PAULA E l\fELLO:.:_Se eu soubesse · quc
quero <fue o governador das armas seja independente algumas das muitas emendas que se tem proposto,
do governo da provincia, assim como na execução erão approvadas afinal, não offerecia a que tenho.
daquellas ordens que lhe forem dadas directamente feito ; mas como não sei o que succederá e observo
pelo Imperador; mas estabelecer-se em regra que que são diversas as opiniões, sempre me resolvo a
o governador das armas é independente do presi- propo-la_ e talvez por ella tudo se concilie. E' do
dente e conselho, é querer que contra a vontade do
presidente e r.onselho e contra a economia poUt.ica theor seguinte :
se augmente a tropa ; é querer que o governador
<C ElIENDA
faça e mude quarteis augmentando despezas e
vexando .os subdilos que estão âs suas ordens ; em
<< O governo da força armada da-s provincias seta
uma palavra é querer que só elle responda pela exercido por um commandante militar, suborprovíncia e não o governo, que é a quem compete dinado todavia ao presidente em conselho, ·e ainda
saber os meios da sua defeza, em que partes devem aquelle só nos casos urgentes ,na forma do artigo
estar tropas ou seja para segurança externa ou 14. Não obstante isto, em qualquer província onde
interna; é emfim dar uma idéa de que o presidente haja guerra poderáõ haver generaes encarregadoscom o seu conselho não é a primeira autoridade que da mesma, só resvonsabilisados ao ministe.rio, e
administra, rege e preside a provincia. Por isso eu cuja commissão só durará durante a necessidade. Paula. i>-Foi regeitada.
·
proponho e remetto á mesa a emenda seguinte:
«O governo da força armada da província da l.• e
O SR. SouzA l\fELLO: - PcÇo a palavra para
2.• linha compete ao commandante militar, o qual fallar sobre este artigo. Sr. presidente levantei-m e
comtudo será sugeito ao governo da mesma pro- para faser um additamento; acho-lhe uma falta; e
vi ncianas materias que não se acharem determina- ainda que possa -dizer-se que o que lhe falta está
das no regulamento das milícias e igualmente na subentendido, como eu quero que a lei seja exexecução das ordens que directamente lhe forem pressa, proponho o que julgo dever accrescentar-se
dadas pelo ministerio. Exceptuão-se etc. Paço da persuadido que não se votará para ficar o goverassembléa, 21 de Junho de 1822. - José A1·ouclte de nador das armas independente do governo civil,
1'oledo Jlendon. »-Foi apoiada.
para que não se repitão os males que por experiO Sn. CARNEIRO DE CAMPOS:~ Sr. presidente, a encia conhecemos, o que só póde conseguir-se 1·
materia do artigo está muito bem discutida e por havendo um governo na provincia a que todas as.
isso nada direi sobre a independencia do governo mais authoridades este.jão sugeitas; mas como na
das armas; mas segundo as minhas idéas tenho lei não se diz o que ha de fazer-se no caso de
redigido o artigo de outra maneira, para que fique vacatura, resolvi-me a declara-lo Jl'lr additamento
com a clareza que exigem as circumstancias dos ao artigo.
Nelle digo que o commando passará á patente
tempos; e como nós. não podemos dar na~ !~is
a razão dellas, eu quizera que nesta caso. d1strn- maior que houver na provincia ; e porque tenho
guissemos de tal sorte o que se determma ~as visto a rivalidade qu e ha entre a l.• e 2.• !inha, ,
differentes hypotheses que nunca houvesse mot.ivo chegando muifas vezes em caso de vecãiura, a \
de duvida na pratica.
. encarregar-se do commando um capitão de tropa 1
Na emenda que fiz procurei marcar bem estas d,,e linha, residindo no lugar um coronel de milicias, /
differen9as, declarando os casos em que o comman- proponho que se dê á maior atente sem distinc.ção,
1
dante militar é independente do goyerno civil, que róas preferindo, no casõae igualdade"-; a da 1. linha,
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ainda que seja mais moderna. Eu vou ler, e mando yiamente õ magistrado : de sorte que a intimação
da suspencão assente sobre facto ou factos certos
á mesa o meu
e verificados com audiencia do mesmo magistrado ;
« ADDITA~IENTO
porque em fim elle exercita um poder de attribuiçào
·« No caso de impedimento, ou vaca lura, passará propria, e exclusiva á sua classe, que lhe é delegado
o commando das armas á patente milltar màio'l: pela. nação ; e não póde ser interrompido senão
que estiver na província, quer seja da L• quer pela vontade presumptiva da mesma nação, que se
da 2.• linha, comtanto que no caso de igualdade reputa !enunciar o presidente; afim de que a
prefira a da L•, ainda que menos antiga. - Souza correnteza do mal não traga talvez consequencias
illello. »-Foi apoiad?·
mais funestas; o que seria esta tal qual anomalia
erati<'.ll d~ subordinar-se a pessoa do magistrado á
.
d'
'd
Julgada a ma teria su~cientem~nte isculi a, t1scaltsaç~o de um dos agentes do poder executivo;
quando ahás a pronunciacii.o dos seos delictos assim
passou-se ao art. 17 do mesmo proJecto.
« Art. 17. A administracão da justica é indepen- como dos mais empregados publicos é attribuição
dente do presidente e· cônselho; pode porém o de outros agentes superiores do mesmo poder judipresidente em conselho suspender o magistrado ciario. Voto pois que, a passai· a doutrina do artigo
em casos i.u-gentes, e quando se não possa esperar seja definidamente declarando-se os casos, e modo'
resolucào do Imperador dando porém logo parle com que taes suspenções anomalas, e extraordinaria~
pela sêcretaria da justiça, do motivo e urgencia da se devem fazer.
susP.ensão . »
ALGUNS Sns. DEPUTADOS pedirão a palavra;· porém
O Sa. FnANÇA: -Sr. presidente: parece-mo o Sr. presidente declarou que ficava adiada a dis·
defeiluosa a doutrina deste artigo em quanto extende cussão do art, 17, por ser chegada a hora da leitura
indefinidamente a authoridade dos presidentes dos pareceres das commissões; e como não houv.sse
das provincias á suspenção dos respeclivos ma-· algum para ler-se, en.1ro1i em discussão o que ficára
gistrados. Eu entendo ser couza indispensavel adiado, sobre o requerimento de Antonio Machado
marcar-se o modo, e circunstancias, em que hajão de Carvalho.
·
de ter il1gar semelhantes suspenções. E' materia de
O Sn. PEnRIRA DA CuN11A:-O requerim ento e
muita importancia, e extremada delicadeza em um
systema constitucio nal representativo, para se pretenção de Antonio Machado de Carvalho está
deix:ar á discripção, e arbitrio de um presidente de nas circunstancia de ser attendido, e deforido não
obstante o parecer da commissão, que exige uma
provincia.
Ella traz comsigo, uma implicita invasão do nova habilitação. E do regimento das mercês que
poder ext!cutivo, nas attribttições, e exercicio do para se obter a remuneracão dos serviços feitos ao
poder judiciaria, cuja independencia deve ser, estado deve proceder cpnhecimento de cauza, e
quanto passivei fõr, tão respeitada, e sustentada por fiscalização, para que o pretendente mostre se os
todas as leis regulamentares l[U B se houverem de serviços são proprios ou alheios se estão na classe
fazer, como a independencia dos outros poderes, dos que devem ser compensados, e com os requezitos
em cuja divisão se esteia por igual o edificio dos que requere m os 3 decretos de 13 de Agosto de 1706;
mas esta doutrina acha-se explicada pela lei de 22
governos liberaes.
Eu conheco q11e as mt1lversacões de muitos ma- de Dezembro de 1761 na qual se determina que
gistrádos farão tal vez necessariás medidas coercitivas pelo conselho da fazenda se devem habilitar as
que atalhem os males irreparaveis que elles podem pessoas que se pretendem l1·git i mar com sentenças .
fazer aos povos com o abuso do poder que lhes é de juslificação, ou para s11creclerem a outros que
confiado;-- mas devemos acautelar-nos de ir, tem mercês de juro, e herdade, e em vidas, ou para
querendo prevenir um mal, cauzar 011tto de não requererem o salisfação de serviços de terceiras, 01i
menores consequencia ; que vem a ser a depen- para outros attendiveis fins; d' onde se infere que
dencia, e conseq1iente--combinacão dos dous poderes quando os serviços são proprios, e se mostra com
em detrimento da justiça. l!:u 1\ão repulo os legalidade a identidade da pessoa que os apresenta,
presidentes que houverem de ser das provincias fica sendo escuzada, e até muito onerosa uma
homens de melhor tempera do que o hão de ser os habilitação, a qual exiii-~ além de grande trabalho,
magistrados que para ellas se nomearem ; pois uma despeza de 608 a 1::>U8 a que nem'todos pódem
uns e oulros são da escolha do poder exe- chegar, desistindo de taes deligencias aquelles, a
quem fallão os meios de· as verificar, como ordinacutivo.
Ja se nós concedermos, que uns, e outros podem riamente acontece aos officiaes militares, muitos
ser prevaricadores; e deixando a lei indefinidamente dos quaes tenqo apenas os soldos de suas patentes,
ao arbilrio do prasidente suspende i· ao magistrado que lhes prestão uma escassa subsistencia, não
bem póde acontecer, que este saerificio que se YOt~ devem sei: privados de pretenderem a satisfação de
á ca1isa publica, venha sómente a constituir-se na seos serviços por lhes faltar a possibilidade de
politica um meio<le vingança, com que se pretextem fazerem um d~cretameuto, que só tem lugar
de justiça e bem publico as mais atrases, e nefandas quando os serviços são herdados, ou adquiridos,
personalidades ;'e isto por ventura em despeito de ou quando se quer _obstar á sua prescripção, ou
algum magistrado probo, e. honrado, que só teye marcar as diversas epocas em que taes remunepor culpa o não sa?er torcer a justiça ao gosto e rações se devem requerer.
sugestões do pres1denle com quem se combinará
Esta pratica foi por mim observada em quanto
aliás o malvado para poder sem susto vexar os tive a honra de occupar o emprego de fiscal das
povos.
•
mercês- nesta côrte, e foi approvada pelo ministro
Concluo portanto, que se deve restrin"ir
a então .e~istente com ~antagem d? expediente d' esta
0
doutrina do artigo, para que não tenhão lugar seme- repartiçao ; e é por isso, que Julgo desnecessaria
lhantes suspenções, sem que haja um motivo legal, outra alguma habilitação. Estabelecido este principio
sobre que deve ser ouvido em todo o caso pre- tenho de mais a popderar, que o conselho da fazenda
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já consultou favoravelm~nte PªJll que estes serviç_?s
tossem competentemente remunerados, o que entao
não teve effeito porque 'se julgou impraticavel a
creação dos officios, que o recorrente ,pretendia,
como tndo consta da i;nesma consulta que se acha
junta a estes papeis.
Entretanto o Sr. Rei D. João VI. Attendendo á
justiça desta cauza houve por bem conceder a cada
uma das 5 filhas do suplicante, uma pensão annual
de 508 para alimentos e educação, em quanto se
lhes não proporcionava outro melhor meio de subsistencia.
Os factos, que o supplicante allega ter praticado
nas pracas do Hio da Prata a favor dos subditos de
uma, e Óutra naçi10 se devem considerar na sua
origem, e pelos r sultados como negociações. diplorpatiQlls, e forão de tal magnitude que o plenipotenciario de Hes panha qtte se achava rezidindo nesta
corte, os ofTereceo á consideração d' El-Ilei para
que se compadecesse deste homem que tendo exhaurido seos bens no que tinha grande parte o serviço
da nacão se achava acabrunhado por falta de saude,
e de meios para continuar as transações mercantis
S. 1\1. o lmperadot· convencido desta verdade foi
servido mandar admitir ao convento de N. Senhora
da Ajuda as ditas 5 filhas do supplicante para serem
ali educadas, por ser este o primeiro objecto de
sua rogativa: mas esta saudavel providencia não
poude obtP.r os sP.os desejados fins por falta de meios
ou de outros motivos que i~noro: portanto tertho
a concluir que este homem tez relevantes serviços á
patria, e merece ser contemplado e soccorrido, para
o que apresenta os mais authentiCO'i documentos
que justificão a legitimidade de sua pretenção; e
assim achando..:se verificada a identidade de sua
pessoa,_e a veracidade dos mencionados serviços, o
meo voto é que a assembléa efTectivamente o despache, arbitrando-lhe a commissão da faz enda os
meios proporcionados para uma condigna satisfação.
O Sn. C.rnNEmo DE CAMPOS: - Sr. presidente·
ni10 posso concordar com o illuslre preopinante a
respeito da dispensa: da habilitação para a remüneracão de serviços, porque o regimento das mcrcês
a Ôxige expressamente. Agora o qne eu vejo é que
não estamos no caso de remuneração, porque os
serviços allegados não são dos rem uneraveis ; os
serviços dos ministros, das secretarias de estado,
dos tribunaes, da Casa-Real, e dos militares de
tr-O{>a de linha, que depois se ampliou para os de
mihcias no ultrama.r, tem remuneração ; 01llros
serviços, por grandes que sejão não são remuneraveis por lei. O Sr. D. João VI., as mais das vezes,
não sugeitava as pessoas que requerião remuneraTiões, _a essas formalidades da lei, porque lhe
allegavão falta de meios para supprir as despezas
que custavão taes habilitacões ; e mandava immediatamentc informar o f1scal para decidir da
pretenção ; mas nem por isso se segue que a lei a
-0iio exija em todos os · casos; o que se fazia era
dispensar nella porque o Rei tinha então poder de
o fazer.
Entendo pois que a comm1ssao diz muito bem
quando declar.a que os serviços do pretendente não
estão no caso de remuneração pela falta de decretamento; mas tambem sou de voto que esta assem-.
biéa tenha attenção com o supplicant.e, porque
realmente fez muitos e bons serviços, está redus1do
á pobreza, doente, e carregado de familia; e por isso

roa

o julgo merecedor.de alguma graça, authorisando-se
o governo para a verificar.
,
O SR. PRESIDENTE: ...:....como declaração. vou dizer
o que se passou a respeito desta pretencão. Este
homem requéreo a S. M. l. pela secrêtaria de
estado dos negocios do Imperio uma remuneração
.dos seos serviços ; mas S. M. qÚe não quiz abusar
dando da fazenda publica uma nova·pensão, quand~
·até tinha redusido a metade as antigas, não attendeo
o requerimento, posto que conhecesse que era digno
de recompensa.
.
,
Se elle estivesse em estado de servir algum
emprego, S. M. Ih' o teria dado; mas como este
desgraçado, por suas molestias se acha inhabilitado
para qualquer lugar, e ao mesmo tempo S. M. tinha
mandado executar a lei das côrtes de Portugal,
segLmdo a qual se não dão officios de propriedade,
não havia meio algum de o soccorrer,. Julgou pois o
ministerio que não podia attende-lo, mas indicou-lhe
o que deveria fazer, . disendo-lhe. que requeresse a .
esta assembléa depois ~e instal!ada. Eis-aqui o que
·houve sobre esta materia , e que Julguei dever declarar
para illustração do negocio.
O Sn. ANDRADA l\'LWIADO: - Eu peco a leitura
do decreto, a que o nobre preopinantê se .referio,
pelo quãl se concedeo uma pensão de 50$000 ã cada
.urna das filhas deste pretendeu te : pois quero ver
se lhe foi dada sómente corno efTeito da real munificencia. (O Sr. secretario Carneiro leu o decreto.)
Está tirada toda a duvida; o Sr. D. João VI. re- conheceu que não podia remunerar, e o que mandou
dar-lhe foi por um acto da sua munificencia. O
Sr . Carneiro provou que neste caso não póde haver
remuneração ; o desgraçado não tem por si a lei; e
já por isso S. M. Imperial lhe não fez a graca que
lhe pediu; por entender (e muito bem entendeu)
que os dinheiros nacionaes não se despendem sem
conhecimento dos procuradores da nacão ; se houvesse lei que marcasse a remuneracão ~ntão S. M.
como executor, devia verifica-la n·o pretendente·
mas n~o a havendo, por muito relevantes que sejã~
seos serviços, não podia fazer mais do que
dizer-lhe que recorresse a esta assembléa, elle assim
.
o fez, e nós devemos decidir este negocio.
O pretendente diz que aquella pensão dos 508000
não lhe basta para a sua subsistencia, e de 'unia ·
numerosa faJJJ.ilia; e com eífeito é mui pouco para
os serviços prestados ; os que fez não são d'aquelles
que a lei marca, mas são muito relevantes; são
dos que honrão a humanidade; grande numero
de portuguezes infelizes por perdas ou _naufragios
acharão nelle todos os possiveis auxílios; e Buenos~
Ayres foi lambem testemunha de muitos factos que o
constituem benemerito.
Eu creio que a nacão obraria dignamente
dando-lhe algum signaf de approvacão de taes
serviços, e dos sentimentos philantropiéos de quem
os praticou ; e como é grande a sua precisão, seja
recompensado por nós com alguma mercê pecuniaria
pois o podemos fazer, e augmente~os com esta boa
•
acção a honra do nome Brazileiro.
O Sn. FRANÇA : - Eu não posso accomodar-me á
opiniãQ que tenho ouvido ao illustre deputado o
Sr. Antonio Luiz. As habilitações de serviços· são
necessarias, ainda mesmo no caso . em que é o
proprio apresentante a<J.?.elle que os fez. A razão é
porque exigindo a lei que os documentos ostensivos
de taes ser:viços sejão qualificados com certas, e
determin.adas formulas, e perante certas autori-
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dades territoriaes, onde·elles forão feitos, segundo
as quaes se pretende excluir toda a fraud~, e engai:io
que possa haver a respeito da sua verl\cidade, n~o
ie toma por via de regra conhecimento na s~cretapa
das-mercês de nenhuns documentos que ahi subao,
sem serem qualificados pela maneira e com as
diligencias, que a mesma lei prescreve; e esta ~ a
habilitacão primaria, e que é commum a todo o
genero ·de serviços de que se pretenda haver
remuneração.
.
Elia consiste em uma sentença profenda na côrte
pelo conselho da fazenda, e nas provincias remotas
por certas autoridades, em que se hão. os documentos
por veridicos; e passados pelas proprias pessoas .que
accusão etc. Se porém o apresentante d.os serviços
não é o proprio que os fez, mas um tercell'o herdeirn
ou cessionario delles, é mister então uma segunda
habilitacão respectiva á identidade de pessoa do
mesmo êessionario·, e grelo de parentesco que tem,
ou tinha com o cedente, para lhe ser proficua a
successão ou cessão, porque uma e outra só é
permiltida entre parentes proximo~ em gráo de le~
minado, como sabem 01> mesmos illustres preop1nantes.
Agora indo ao nosso caso, não julgo e ~ que a
falta da dita habilitação ordinana dos serviços de
que se trata, seja exclusiva, para que se denegue ao
suplicante a remuneração que lhes. for corres_pondente. A razão é porque tendo El-Re1 o Sr .. D. Joao Y!
conhecido immediatamenle desses serviços; e ate
comecado a remunerai-os nas modicas tenças,
ou pensões que conferio ás filhas do supplicante,
visto é te~·-se dado por entendido, e· conhecente
da verdade delles ; pois nenhum inconveniente havia
para que o meEIDO mo.nar?h.a prescindis~e da via
do conhecimento ordmar10 a tal respeito, como
muitas vezes o praticou, mandando examinar extraordinariamente por consultas semelhantes documentos mesmo em favor da justiça: e na verdade se me
devo decidir pelos conhecimentos praticos que
deste e de outros semelhantes expedientes tenho;
induzem elles mais uma formula de dar de comer
á~escrivães e ministros, do que alguma cousa que util
sêja a apuracão da verdade: e prescindir um soberano de formalidades ociosas é sempre no meo
conceito ir caminho direito á justiça.
A illustre commissão de fazenda comtudo não é
- deste parecer; e ha que a falta da dita habilitação,
como cousa substancial no caso, é um defeito que
exclúe o requerimento do supplicante da attenção
desta assembléa: o que se ho11vesse de passar se
deverião tambem suspender como indevidas as
modicas tenças ou pensões, que a titulo, e por
principio de remuneração dos ditos serviços, já percebem as filhas do supplicante.
Eu sou de opinião contraria; porque primeiramente entendo, que ao Imperante é que compete
como authoridade propria o direito de remunerar
os servicos feitos á nacão; segundo, que no modo de
conhécer da veracidade dos mesmos seniços, podia
o monarcha o Sr .• D. João VI a quem elles forão
primeiramente apresentados deliberar-se immediatí).mente e por consulta; ou já mediante uma
sentenca, porque uma, e outra cousa induzia o juizo,
e parecer de um tribunal a respeito da veracidade
eis que. examinava; sendo meramente accide
denta a diversidade do meio com que se exprimira
esse juizo achando-se como se achavão reunidos
áquclle monarcha todos os poderes políticos; terceiro,
que a remuneração começada a dar ao supplicante
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na pessoa de suas filhas pelos mesmos serviços induzem no soberano a presumpção do conhecimento
previo da sua verdade: quarto, que o juizo respeito ao
complemento da mesma remuneração, pertence ora
por igual razão ao poder execullvo ; e que este
negocio só vem ao conhecimento da assembléa pelo
que respeita á parte pecuniaria de capitaes da nação,
com que por ventura se haja de completar a remuneração pedida.
.
Portanto em resumo seria de voto que se remettesse
o requerimento ao governo para que interpozesse
o seo juizo a respeito do merecimento dos ditos
serviços â serem remunerados em dinheiro ; afim de
que a assembléa approve, ou desapprove a sahida
delle do thesouro por este titulo. Isto me parece ser
o que convém fazer; porq,ue, como disse, a assemb1éa não conhece de serviços; conhece do dinhairo
da nação com que se pretende sejão l'emuner!Mos :
se oulra fóra a moeda da remuneração, ha muito
me teria decidido, que se reenviasRe a-0 governo
o requerimento por nos -não pertencer o despacho
delle.
O Sn. CARNEll\O DE CAMPOS : - O illustre preopinante não diz bem ; uma cousa é remunerar e outra
~azer graças; r emunerar serviços é paga-los; e por
isso o que pede o pagamento deve mo trar que lhe
é devido, isto é, que se verificiio as condições exigidas
pela lei para ter lugar a remuneracão . No antigo
governo El-B.ei dispensava as habilÍtações, e podia
faze-lo ; e igualmente concedia, por graça, as
recompensas de que julgava dignos os serviços deste
ou d' aquelle vassallo, ainda que não fossem dos
considerados remuneraveis . Quantas vezes os
ministros de estado lhe dizião, por exemplo, senhor, não está nos termos de se conceder o que
esta viuva pede- e elle respondia - é verdade,
mas doe-me o coracão de ver uma infeliz cercada de
filhos.
. ·
Levado dos mesmos sentimentos attendeo a este
pretendente; e eu não desapprovo a graça que lhe
concedeo; fallo sómente da fórma de fazer as cousas
em regra. Digo pois, como ja disse, que por via de
remuueração não tem lugar, e que por isso approvo
o parecer da commissão; porém acrescento que este
homem fez bons serviços, e que é muito digno de
attenção por sua infeliz sorte, com tanto que-essa
attenção seja effeito de graça1 que ninguem negará
que esta assembléa póde tazer. Este é o meo
voto.
O Sn. ANDRADA MACHADO : - O illustre deputado,
o Sr. Carneiro, diz muito bem; estes serviços não
pódem ser rem unerados, porque não são dos apontados na lei como remunei·aveis; mas ao mesmo
tempo quer que se faça bem a quem· os prestou: e
nisto eu lambem concordo. Embora, em rigor de
direito, lhe não pertença rempneração alguma; é da
honra da nação dar-lhe um s1gnal de approvação,
fazer-lhe alguma graça ; ora esta só nós a podemos
fazer; o Imperador não dispensa na lei.
O SR. FRANÇA : - Eu não entendo que os serviços
enumerados na tabella que serve de regra ás consultas de semelhantes, sejão exelnsivos da remuneração de outros extraordinarios que nella se não
contém: porque isso seria um absurdo na pratica.
O soberano que mandou formar essa tabella não
disse jámai1>, ' nem podia dizer sem incorrer na
censura de maiorimpolitica, que não havia conhecer,
nem remunetar os serviços extraordinarios que
qualquer subdito fizesse á nação : o que disse foi
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que os serviços'ordinarios de tribuna~s, militares, e~c, para os tom~ a assembléa em consideração.-Deci,
serião regulados nas consultas para a remuneraçao dio-se que sim.
3. 0 Se o governo deverá determinar a quantia
segundo certos períodos de annos ahi declarados;
para que a uns se não consultasse maior remun.e- que de equidade se lhe assignar.-Resolveu-se
.
ração do que á outros. Foi a dita tabell~, por assim qtte não.
4. 0 Sti devia ir á commissão da fazenda. - Yen~
dizer um lembrete permanente nos tnbunaes que
costu'mavão fazer a& ditas consultas; para que estas ceu-se que sim.
fossem sempre consequentes umíls com as outras em
O Sn. PnESIDENTE assignot1 para a ordem dia 1º, o
identidade de razão : o q4e tanto é ve:dade q~e o projecto sobre governos provinciaes 2°, o do
conhecimento da mesma tabella se nao vuiganzou Sr. Muniz Tavares: 3°, os artigos propostos pelo
como lei; e ficou servindo do regra sómente ~s Sr. Alencar para addiccionaes do regimento: 4°, o
deliberações dos ditos tribunaes consu.ltantes. Nao mesmo regimento.
·
se póde pois dizer que os casos de serviços extraorLevantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. dinarios feitos á nação fóra das classes e~t_Lmeradas José Ricardo da Costa Aguiar d' Andrada, secrenão tinhão remuneração ; porque positivamente tario.
nem forão excluídos nem o podiãoser sem absurdo.
E se isso assim fôra, eu desde já diria que não
tratassemos mais de tal assumpto de remuneração
Sessão em 23 de Junho de i.823
dos serviços do supplicante; porque quando elle os
PRESIDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA
fez segundo a lei foi no presuposto de não requerer
remuneração ; e contra essa hypotese pretende ora
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
ser remunerado.
manhã-fez-se a chamada e achai·ão-se presentes 54,
Nem se diga, que suas circumstancias são ?ignas faltando por doentes os Srs. Rodrigues Yelloso,
de comiseração; porque nós não viemos aqui para Araujo Yianna, Ribeiro de H.ezende, Silveira Mendar esmolas ; mas sim para fazer leis, e vigiar sobre donça. Bispo capellão mór, Caldas, Gama e Ferreira
o seo oxacto cumprimento, que é o que importa aos Barreto.
nossos constituintes, que nos cá mandarão. Por
O Sn. PRESIDENTE· declarou aberta a sessão ; e
tanto, ou os serviços se hão de considerar como
remuneraveis, ou não; se 0 ·são e 0 imperante lida a acta da antecedente foi approvada.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu a partientende, e mais nós, que só pódem remunerar-se
em dinheiro e[ectivo do thesouro publico, auto- cipação que fez o Sr. Araujo Yianna de não poder
rize-se a prestação; e se o não são, não ha para que assistir ás sessões por enfermo.-Fico u a assem biéa
gastar tempo ; não é objecto que esteja na lei ; nem inteirada.
O SR. XAVIE!\ DE CARVALHO-Sr. presidente: porque se faça uma lei. Tollatiw quwstio.
O Sit. RODRIGUES DE CARVALHO: - Os serviços Li a resposta dos presos na ilha das Cobras á carta
marcados no regimento sao os unicosremuneraveis; do amigo da ordem, inserla no Diario do governo
mas sem entrarem na classe dos remuneraveis, n. 112, resposta, que á pedimento delles foi reparoutros muitos são attendiveis; por exemplo, em tida por todos os illuslrcs membros desta: augusta
commercio pó de um homem fazer grandes serviços, assem biéa; e confesso á V. Ex. na franqueza que
mas como não estão marcados-na tabella do regi- me caracterisa, que estremeci á só idéa, de que
mento não tem remuneração pela lei. Pergunto ainda se s_on~erva entre _nós. ~nthronisado º· d_espoagora os serviços desse homem são remunera veis? tismo e arbitr.anedade Judicial!!! lforrorizei-me
Não, porque não estão na tabella. · Ias elle não vendo que ciáadãos brazileiros são ainda presa in:
pede remunerq1,ão, pede uma graça. E esta tem feliz da mai~ despejada arbitrariedade .de juizes, que
fundamento!? fem, porque dos documentos que ousão espezmhar a magestade das leis 1! ! Stetere
ajunta mostra ser um cidadão benemerito, e esta comer., et vox faucibus hesit 1!1
· assem~léa tem lodo o po~er de conferir graças . _Eu
Quiz logo deJ?Oi? fazer o meu o.fficio, advogar a
não sei o que neste negocio produz tanta confusao 1 causa dos oppnmidos, reclamar JUSt1ça contra os
O Imperador, quando este homem requereu, .teve oppressores; mas na prudencia que me regula dea delicadeza de não q.uerer decidir; mas como tinha 1 teve-me a. consideração. de que talvez aquell~ só
vontade de o beneficiar ordenou-lhe que requeresse 1 papel publicado, e pubhcado neste augusto recinto
a assembléa. E seria isto para se desculpar com o 1 ã face da briosa nação brazileira, fosse o põderos~
homem 'l ão ; foi para que nós conhecessemos os dique ao mal.
seos serviços, e o attendessemos como fosse justo;
Enganei-me todavia, Sr. presideute: a pertinaora depois de tomado este conhecimento, tornarmos 1 eia, a ünpudencia, e a injustiça estão de mãos daa envia-lo para o governo, é o jogo do empurra. li das. E' o que me prova este novo papel, igualmente
Portanto V?to gue o pretendente seja attendid~; por nós repartido: o manifesto justificativo de um
não per obngaçao legal de lhe pagar, poTque nao ! daquelles mesmos presos.
ha divida, mas por ser merecedor de algu1µa 1 E' preciso pois que eu alce já a ~inha fraca voz
graça. •
! neste augus.to congresso, que eu cumpra uma vez o
Julgada a materia discutida; 0 Sr. presidente, ! ma~s _sagrado dos meus deveres, já infelizmente
·. segui·nte i omittido.
· e1areza a prop ô·z da manena
E m vei"d ade, Sr. pres1·aen 1e, nao
para
maior
- é y . Ex., nao
.
ã taç0
vo a ·
sou eu, não sois vós, ohsabios legisladores, os ba1.º Se a o.ssembléa approvava o par~cer qa co~-· 1uartes, que a magnanima nação brazileira tem opmissão em quanto entende que osserviçosnaoestao 1 posto ao despotismo de qualquer parte, e debaixo
no caso de serem remunerados, porfaltadelegahdade. de_gualquer fórma qLte elle se apresente?
-Resolveu-se que sim.
li
Não foi escorada na inviolavel promessa do seu
2.º Se por equidade são attendiveis os serviços, augusto defensor perpetuo, de que o despotismo
Z7
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nunca mais appareceria no Brazil, que ~st.a J'!-açãp.
heroica proclamou a sua gloriosa mdependencia, e nos constituio os bravos athlelas da
bem enlendida liberdade dos povos, daquella nobre
liberdade, que é a um .tel!lPº o sustentaculo ~o
throno e a aarantia dos due1tos do homem e do cidadão ? Nã~ tenho eu mesmo ouvido neste sagrado
recinlo (e com que gloria o repilo) que ap~nas
conste de oppressão injusta contra qualquer cidadão, cada um de nós será o seu advogado, o seu
defensor?
Eis pois se apresenta a occasião, Sr. presidente.
l{a cidadãos brazileiros que gemem debaixo da fere mais transcendenle arbitrariedade dos juízes;
D.a cidadãos privados do mais precioso dos seus
direitos: da sua liberdade ; e isto sem cu! pa legalmente provada. Estes papeis o dizem, e destii papeis reverberão certos caracter~s de verdade, que,
(ingenuamente confesso) arrastao-me, persuademme, convencem-me.
Comtudo eu confesso na minha OTdinaria fri eza,
sempre indispensavel quando e trata do exame da
verdade, que falta a verificação, que deverá protluzir
a evidencia, a qual se desde já existisse, então uma
de duas : ou acudir já, já com o saudavel remedio,
que não só removesse o mal, se não que reparasse
satisfactoriamente os es lr<).gos que elle ha causa do;
ou ÍU "'Íl' de uma sociedade que nos nega a promettida protecção, que n·os recusa mão bemfazeja, contra a injustica que nos esmaga.
Eu não véjo meio, Sr. presidente.
em se diga
que não devemos ingerir-nos no poder judiciario.
Qualquer poder, quando abusa, quando ultrapassa
os seus limites, é desde logo um monstro, contra o
qual desde logo 11' nação deve usar da plenitude dos
seus iDalienaveis direitos; e eu não posso conceber
mais escandaloso excesso de limites do poder, que o
do juiz que sem nenhuma prova legal declara culpado o cidadão inr~ocente, para º·calcar no c11;rcere,
a despeito das leis em contrar10: que o tribunal
que co nfirma um tal decreto de -pronuncia . .
Resumindo portanto o meu discurso, e hgandome á ordem necessaria, eu desejo que procuremos o
cunho da evidencia, que, como confessei, falla ainda
nestes papeis, e é a esse fim que eu faço a seguinte
cc INDICAÇÃO

1 tres vezes

rea

« Proponho que se remettão ao governo a resposta
dada por os presos da ilha das Cobras á carta do amigo
da ordem, inserta no Diario n. 112, e o manifesto
justificativo de um dos mesmos presos, para qu!l,
fazendo-os confrontar com a devassa a que clles se
referem, informe se é exacto e verdadeiro todo o seu
conteudo, e isto com a urgencia que a materia exige
por sua gravidade. Paço da assembléa, 23 de Junho
de 1823.-Xavier de Carvalho. >>
Remettida á mesa_ a indicação, foi julgada urgente e entrou em discussão.
O Sn. MuN!l! TAVARES: - Eu creio que por ora
não compete a esta assembléa tomar conhecimento
de semelhante negocio; deixemos que os juízes fação o seu officio, e se houver infracção de lei, eu
serei o primeiro a bradar contra elles neste augusto
recinto. •
O Sn. ANDRADA MACHADO: - Nós não viemos aqui
para sermos procuradores de ninguem; se a assembléa approvasse o que se acaba de propôr approvaria·
uma ingerencia no que, de nenhum modo nos pertence; estes homens hão de ser julgados ; e só de-

pois que o forem é que podemos conhecer se os m,agistrados obrarão conforme as leis~ se elles as violarem, nós como garantes dos direitos individuaes,
faremos desapparecer a arbitrariedade ; mas ~ntes
desse tempo não começa o nosso officio; tudo o mais
são abusos que devemos evitar.
O Sn. Fl\ANÇA: - Se nós não temos autoridade de
pedir informações, nenhuma autoridade temos, e é
melhor irmo-nos embora .
Diz o illustre preopinante que deste modo nos ingerimos no que nos não pertence; mas eu não vejo
como as$im nos intromuttcmos no que é dos outros
poderes. Diz-se que estes homens são innocentes, mas como póde acontecer que o não sejão, pedem-se informaçê\es para se conhecer a verdade;
ora que o pedir•informaçõos seja ingerencia é o que
não concebe a minha razão.
O Sn. AnAUJO LmA: - Sr. presidente: Eu serei
o primeil·o a punir pela. liberdade do cidadão, toda
as vezes que o fizermos dentro dos limites marcados
pela lei: eu quizcra que nunca sahissemos fóra delles.
Em geral não devemos metler-.nos em negocios como
estes, senão depois de esgotados os recursos ordinarios ; e se por desgraça o governo não der providencias quando se commetterem abusos de lei, então
exigiremos a responsabilidade dos ministros ; seguindo--csta escala evitaremos que o governo supponha que queremos conhecer de negocios que estão
a seu cargo; elle deve defender a. liberdade do cidadão como nós mesmos; e portanto deixemos sahir
as sentenças, e o poder executivo nos mandará então
informações, se nós as exigilmos, e conheceremos do
negocio e m circumstancias de nos pertencer; agora
a informação é intempestiva, porque o negocio está
entregue ao poder exec utivo. Saia pois a sentenca;
se ella fór injusta as partes recorreráõ a esta assembléa, e nós faremos que os que a proferirão respondão por ella.
.
O Sn. ÁLEi'iCAR: - Sr. presidente: Diz-se por
toda a-parte que estes homens estão pre os sem
culpa alguma; se assim é, já os ministros tem transgredido as leis, zombado de todos os princípios
constitucionaes, e devemos clamar contra elles, e
mostrar-lhes que temos força sufficiente para conter
o despotismo, que parece, com mágoa o digo, caminhar com passos de gigante.
O que nós queremos saber é unicamente se nestes papeis ha verdades, e a esse fim pedem-se informações ao governo.
Hoje que a nação está verdadeiramente constituída, não poderão os seus ·representantes reclamar
a justiça, e fazer . desapparecer o despotismo que
calca aos pés a innocencia? Sempre que existirem
cidadãos opprimidos, eu clamarei em seu favor;
sempre quererei saber se o estáo, e nunca terei
isto por ingerencia. Voto por isso que se peção informações ao governo.
Julgou-se a ipateria discutida, e pondo-se a votos
a indicação, foi regeitada.
· Por não haver expediente passou-se á lª parte da
ordem do dia, e entrou em discussão o artigo 17 do
projecto sobre governos provinciaes, que tinha ficado adiado na sessão antecedente.
O Sn. ANDRADA MACHADO: - Sr. presidente: Hontem um nobre deputado, fallando contra o arti~o,
confundio providencias políticas com medidas Judiciarias; destas não se trata agora, mas de uma extraordinaria, filha das circumstancias, e que pareceu
justo apontar.
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No artigo diz-se que a suspensão só terá lugar em
O SR. HENRIQUES DE REZENDE : - Sempre que
, caso urgente, quando não possa esperar-se pela. tenho fallado sobre este projecto, tenho tido debaixo
' resolução do Imperador; e é claro que ainda assim d~ vis~a todos ?S seus artigos ; e por isso quando se
não ha de ser julgado sem culpa formada; pois por d1sc1_1tm o art. 11 propuz um additamenfe, que foi
ser ministro não te)Il menos direito que qualquer regettado.
'
·
outro cidadão, que não p6de ser arrancado arbitraMas fallando-se agora sobre o art. 1'1 reconheco
riamente do officio que exerce.
a necessidade do meu regeitado addita~ento ao.
Em uma palavra isto é uma medida que as cir- tigo. Como o art. 12 diz que os conselheiros terão
cumstancias do Brazil mostrão ser preéisa; prove-se voto deliber'!-tivo nas sessões ordenadas por esta Jei.
que o não é e eu- votarei que se risque do projecto ; e só consultivo nas convocadas pelo presidente, e eu
mas não a confundamos com medida judiciaria; sou de voto que o con%lho. tenha voto deliberativo
nisso não convenho eu. E' um expediente de que em todos os casos urgentes para sua responsa:bilidase lança mão, quan~o se julga arriscada a segurança de! _mesmo nas sessões convocadas pelo presidente,
da província, e não nos casos communs; e então pois que elle póde convocai-o oú para materias urantes sofTra a suspensão o magistrado do que peri- gentes, ou de mero escrupulo seu, propuz quando
se discutiu o art ."'11, que logo no principio dessas
gue uma província toda.
Lembrarei porém para modificar mais esta me- sessões convocadas ·pelo presidente, o conselho com
dida, que nos lugares onde houver relação, se pro- elle dicidiss0' se a materia era grave, ou de mero
ceda á suspensão de acco1:do com o chancelle:c ; é escrupulo, para nas primeiras ter o conselho voto
uma honra que se lhe faz e alTasta-se a idéa de se deliberativo, e ficar igualmente responsavel.
Ora neste art. l '1, diz o n~bre autor do projecto,
querer restabelecer mansamente o governo dos capitães-generaes, fazendo dependente o poder judi- que nos casos urgent.es o pres1dente em conselho pociario da autoridade do presidente. Emfim o artigo derá suspender magistrados; pergunto quem é o juiz
precisa ser retoe!ado, e por isso ofTereço outro para dessa urgencia? ·
Póde uma dessas convocações do presidente ser
lhe substituir, concebido nos seguintes termos :
« Art. 17 ..A administração da justiça é indepen- para essa suspensão, mas como o art. 12 diz que. o
dente do pres1dente e conselho. Póde porém o pre- conselho terá voto meramente consultivo em taes
sidente em conselho, e de accordo com o chancel- sessõe~, segue-se que.de. facto o presidente súspende
ler, onde houver relação, suspender o magistrado o mag1strado por arb1tno seu, e o conselho não fica
depois de ouvido; isto tão sómente no caso em que responsavel, o que eu quizera que fosse, por sermade continuar em exercício o magistrado se' possa teria tão momentosa; e po~ isso proponho que se
seguir.motins e revolta na província, e se não possa declare pelo conselho e pres1den~e, logo no principio
esperar:resolução do Imperador. Feita a suspensão, dessas sessões se a materia é grave ou não, para o
dará immediatamente parte pela secretaria da jus- conselho ter ou não ter voto deliberativo, e ficar em
tiça, e remetterá os autos comprobatorios da mgen- consequenc1a responsavel com o presidente.
cia e necessida(ie da suspensão ao tribunal compeO SR. FERNANDES PINHEIRO: - Apenas estudei
tente, para procéder-se como fôr de direilo.--=--Anto- este projecto, propnz-me logo fazer alguns reparos
nio Carlos Machado d'Andrada. »-Foi apoiado.
sobro este artigo, com referencia ao corolario 6. 0 do
art.
13; mas vendo que o seu illustre autor era o
O SR. COSTA AGUIAR: - Sr. presidente, não é o mesmo
que nelle embicava, que tratava.d e o tornear
amor de classe, que dirig~ o meu modo de pensar lisongeei-me
de ver-me dispensado de entrar em
sobre a maLeria em questão, mas sim as idéas que disc~ssão, sempre
custosa a quem pouco presume
teuho sobre a independencia do poder judiciaria, sem de s1, sempre chocante
para quem gera o projecto.
o que não póde haver certeza e estabilidade do jul- .Mas como apezar do que
se tem dito, eu o vejo em
gado; sei que desgraçadamente tem havido em al- termos de passar, é da minha
consciencia propôr a
gumas províncias ministTos assaz corrompidos, e tão supressão do artigo.
•
indignos, que tem abusado da confiança publica pelo
A segunda parte é perigosa á independencia dos
excesso de suas prevaricaçõe§l e desordens; mas é poderes;
na suspen.são do magistrado pelo presitambem certo que em outras os tem havido em ver- dente em econselho
veJO uma clara e decidida invasão
dade muito dignos e de toda a probidade, e isto, não
parte do executivo, de quem o presidente é um
obstante grita-se geralmente contra todos os magis- da
mero agente.
·
_
trados; e tal é a marcha das cousas humanas, que
Por extraorclinarios que sejão os motivos, jámais
ein todos os tempos tem sempre pretendifa tirar arg11mentos contra a utilidade das instituiçóes, pelo- justifiraráõ este exemplo fatal, este golpe em uma
das bases essenciaes proclam<i-das em o nosso systeabuso que dellas se faz:
·
Isto posto tendo só em vista os princípios da jus- ma constitucional.
Sr. presidente, insisto, e para quándo se tratar da
tiça, e os do interesse publico convém que a magistratura stija sim independente, porém que esta inde- constituição me guardo para mais insistir, não haverá
pendencia seja marcada e contrabalançada pela liberdade publica, em quanto o poder judicial não
responsabilidade, uma das primeiras garantias do fôr absolutamente independente dos dous outros posystema constilucional. E supposto entenda que é deres; a justiça deriva immediat1tmente da lei, erasempre perigosa toda e qualquer ingerencia de um dicalmente da nação, por isso que a lei não é mais
em outro poder; todavia como conheço que a medida que a expressão da vontade geral; e a menor iµgeé tem_Poraria, e qne só as circumstancias a pódem rencia nas funções dos juízes, se foi admittida em
autor1sar, adrnjttirei por isso que os piagistrados uma monarchia absoluta, é um attentado no gopossão ser suspensos, como se inculca no artigo, .no verno constitucional. Portanto voto pela supressão
caso de que a segurança publica perigue, seguindo- da segunda parte deste artigo, e do corolario 6. 0 do
se o desassocego e inquietação por elles continuare(Il art. 13, a que elle tem referencia.
a servir ; e em tempo competente melhor explanaO SR. PEREIRA DA CuNHA pediu igualmente a palavra, e olTereceu a seguinte
·
rei as minhas idéas sobre semelhante objecto.
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« EMENDA
« A administracão da justiça é independente do
conselho para ser êxercitada pelo poder judiciaria,
usando as partes dos recursos legaes.
« O conselho conheçerá das q;ue~xas e imputaç?es
feitas aos magistrados da provmc1a pela maneira
seguinte:
·
« Nos crimes contra o estado, e segurança publica, lhes mandará formar culpa pela competente
autoridade, e sendo pronunciados os mandará immediatamente suspender e prender.
« Nos crimes de venalidade, peculato e concussão formando-se-lhes culpa, e sendo pronunciados,
serão igualménte suspensos de seus ollicios : e em
um e outro caso, serão os processos remettidos á
relação do districto para serem julgados como fô~ de
justiça: e quando sejão absolvidos, serão reintegrados em seus exercicios, e punidos os calumniadores.
« Nos excessos de jurisdicção informará o magistrado que parece~ ao conselho, ouvindo ao accusado:
e quando este não mostre complelamenle a legalidade de _seu procedimento, serão os papeis remettidos ao competente juiz para os examinar, e formar
culpa.
'
« Não havendo neste caso pronuncia, será meramente advertido pelo conselho, e fica direito salvo
ao queixoso para intentar sua acção na residencia
dsquelle ministro,ou quando deixarde servir naquelle
lugar para haver delle a indemnisação do prejuiso
que lhe houver causado, e satisfação da injuria comettida. »
« ADDITAMENTO

havia na província, como muitas vezes representou
para a côrte, deixou de o fazer; que se seguio dahi?
Houve uma Bernarda em uma noite, e entre outros
a tropa prendeu o Ouvidor. Não seria m~lhor que o
governo o tivesse feito, antes do que a tropa?
Pediu-se augmento de soldo, o governo não o podia dar, e o não .deu: que resultou? Um motim ha
noite de Domingo de Ramos para a segunda-feira,
e o governo foi obrigado a conceder esse augmento
de soldo.
Não deixou de ser censurado : embora; teria sido
melhor que o tivesse concedido antes mesmo que
houvesse essa Bernarda; porque emfim é melhor,
que faça o governo do que a trop1Í, e o povo, que
por esta maneira se habilita para sempre fazei-o.
Eu não sou de opinião, que esses governos tenhão
tanto poder: mas que se ha de fazer? A época é
~~it.ica: é preciso ceder um pouco do rigor dos princ1p1os, por duas razões: para que o governo faça
e não o ovo ; e_p_ara gue o governo faça por lei, e
USJ.O por.arhitüo, .e IW"·-circumstancias.
Isto porque a constituição, que tudo deve regular,
não está ainda feita, e é preciso provisoriamente seguirmos esta vareda, que pouco póde durar, porque a constituição não deve gastar seculos em fazer-se, Portanto voto pelo artigo tal qual novamente
redigiu o seu nobre autor.
Julgou-se a final a materia sullicientemente discutida e passou-se ao art. 18 concebido nestes termos:
e< Art. 18. A administração e arrecadação da fazenda publica das províncias, fazer-se-ha pelas respectivas juntas, ás quaes presidirá o mesmo presidente da província, da mesma fórma e maneira que
a presidião os antigos governadores e capitãesgeneraes. »
O SR. ÁNDRADA MACHADO (não se entendeu o tachygrapho.)
O SR. ÁLUEIDA E ALBUQUERQUE mostrando que
cumpria altera::- este artigo otrereceu á elle a seguinte

cc Os empregos e exercicios dos desembargadores
das relações das províncias, chamados ofliciaes da
casa, serão da nomeação do chanceller, fazendo vezes de regedor das justiças, e como tal presidirá as
visitas da cadêa, e assignará o dia do regedor nas
petições de aggravo.
_
<~ Nas províncias em que não houver relações se
regularáõ os negocios da mesa do desembargo do
Paco pelas juntas que determina o alvará com força
C< EMENDA
de fei de 10 de Setembro de 1811, as quaes serão convocadas, e presididas pelo presidente da provincia.
e< O presidente da provinCÍa .sel-o-ha Lambem o
Paco da assembléa, 23 de junho de 1823. -O depu- da junta da fazenda. -Albuquerque.»-Foi apoiada.
tado Pereira dar Cunha. »
O SR. ANDRADA MAClfADO disse que julgava acerFoi apoiada em todos os seus artigos.
tado fazer algumas mudanças na redacção do artigo
. O SR. CARNEIRO DA CuNHA : - (Não se entendeu o e mandou á mesa esta
tachygrapho.)
« EMENDA
_ O SR. HENRIQUES DE RESENDE : - Não ha cousa
mais facil do que confundir; e cada um quer que as
« Em vez das palavras far-se-ha ponha-se conticousas sejão dirigidas segundo as theorias, e ima- niuM·á a fazer-se; e depois da palavra província dirginacões, que tem na idéa.
se-ha na fónna da lei e regimentos.»-Foi apoiada.
Senhores, methapbysicas não ege!ll o mundo: a
Depois de algum debate, julgou-se a mate1ia disépoca presente é verdadeiramente revõluc!_oriãriã, e cutida; mas qu~Jo se ia a passar ao ai;J,. 19 pediu
nas revoluçô~s os pr1.ncipios todos s.ão atro~ellàdos: a palavra o Sr. Teixeira de Gouvêa, para offerecer
õ. governo no estado presente é obrigado a u levan- um artigo addicional, e foi-lhe concedida.
I do a barca com-" quer o impeto da corrente, apenas O SR. TE1xll1RA DE GouvEA: -Como em algumas
dirigindo o leme em ordem a se não quebrar em ai- províncias desle lmperio se achão creadas juntas de
, gum cachopo. E' necessario, que oJig_or dos _prin- justiça para senlenciarem ~m ultima inslancia todos
ci_pjos ceda ás circumstancias: é o· que já í.emosíeilo e quaesquer crimes, as 'tJuaes se compõe de seis voe é oque somos obrigaàos a ir fazendo ainda. Eu gaes e um presidente ; e não podendo devolver-se
poderia citar. alguns exemplos, mas limitar-me-hei esta presidencia (que pertencia aos extinctos govera um sómente.
nadares e capilães-generaes) ao juiz relator por ser
,Requereu-se á primeira junta do governo de Per-1 um dos membros, e porque !JàO haveria quem denambuco a prisão do ouvidor João Manoel Teixeira; · sempatasse quando se precisasse, julgo necessario o
a junta não se julgando para isso autorisada, e por J seguinte artigo addicional:
outro lado conhecendo a falta de magistrados, que
« O presidente da província o será das juntas de
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justica nas províncias em que as houver. Paço, 23 de
Junho de 1823 .. - Lucio Soares Teixeira. »
Digo que. me parece n~cessario, po!que est11: presidencia vai dar sem duvida alguma mgerencia na
administração da justiça criminal, pois que _neste
caso além de exercer o presidente, como tal, um acto
do poder judiciario, ha de necessariamente em alguns casos exer,cer lambem a jurisd.icçii_o dada na.
ordenação do rerno aos regedores da Just1ça ; e por
isso passando o projecto tal qual,ficava excluído desta
presidencia, e seria um embaraço nas províncias saber-se quem deveria presidir, C\uando aliás lne parece que de confiar-se ao presidente da província
mais esta autoridade, se não segue inconveniente,
antes julgo mui proprio que este tribunal seja presidido pela .primeira autoridade civil da província.
O MESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa o artigo:
e foi .apoiado ..
O SR. ANDRADA MACHADO igualmente mal)dou á
mesa outro artigo addicional concebido nos termos
~
seguintes :
e< ArL. addicional. Na falta do presidente servirá
de presidente da junta o que o fór do conselho da
província. -Antonio· Carlos Ribeiro de Andrada. »
Foi apoiado este artigo, e tambem o que offerecera o Sr. Teixeira de Gouvêa, para formarem novos
artigos entre o 18 e 19; e julgando-se, depois de algumas observações, discutida a materia, passou-se
ao art. 19.
« Arl. 19. Se algum dosconselheiros electivosabusar da sua autoridade, o Imperador o poderá suspender, dando parte motivada á assembléa e neste
caso entrará em seµ lugar um supplente. »
O SR. FnANÇA : - Não posso approvar a doutrina
do artigo em discussão na partfl em que diz : que o
Imperador dará conta motivada á assembléa da·
suspensão que houver de declarar a qualquer dos
conselheiros electivos dos governos das províncias.
Já aqui se disse em outra occasião e eu nisso fui de
accordo, qu e os governos provinciaes erão puras
delegações do poder executivo, qualquer pois que
seja a sua fórma não perdem a essencia qu e deriva
da sua ôrigem ; portanto ou seja um ou sejão muitos
os empregados nesses governos ; ou se contemplem
os conselhos no ramo de suas attribuições proprias
em que obrão jurisdicionalmenle; ou n'Os outros
ramos em que tem méra voz consultiva, não -pódem
deixar de considerar-se como cmanaçees do poder
executivo ; não obstante a fórma da sua nomeação
"feita pelo voto da província, que sendo circumstancia accidental não póde mudar nunca a natureza da
cousa.
Ora se isto é assim, como eu na v.erdade entendo,
sobre que principio logo póde assen tar essa obrigacão, essa formalidade ou antes essa etiqueta de se á
âssembléa da nação comlnunicar taes suspensões,
que são actos de attribuição pr9pria do governo;
e que tem tanto de commum com a assembléa, como
mil outros de que lhe não dá parte 1 Eu de certo o
não descubro; resp eitando como respeito a maxima
divisão dos poderes politicos, que adoptamos por
base do systema constitucional em que trabalhamos .
Além de q11e nem- menos vejo utilidade pratica
em se essa providencia admittir; pois tudo quanto
ella importa no conceito ó extendPr as raias da autoridade do C"orpo legislativo sobre ~ executivo, em
materia que foliando absolutamente lhe não deve
ser subordinada por via de regra; porque induz
como se vê ingerencia de um em outro poder, e con-
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sequente confusão, cuja anomalia só póde admitLir-se
praticamente uos casos de sumrua utilidade publica,
que não descubro na nossa hypothese.
·
O Sn . CARNEIRO DE CAMJ'.OS: - Sr. presidente, eu
considero a disposição deste art. 19 muito conforme
com os principios qu"e entrárão na organisacão dos
governos das prôvincias. O principio funda.m ental
de que se serviu o illustre autor deste proj ecto, é a
analogia com o systema da administração geral,
i~to é com o governo supremo de todo o lmperio :
nesta conformidade nós já commettemos a um conselho eleito pelo povo da provincia o- exame, escolha
e adopção dos meios mais proprios para o bom
regímen das mesmas provincias, bem como a parte
deliberativa do governo supremo pertence éÍ assembléa geral legislativa, composta dos representantes
da nação e por ella nomeados.
Ora sendo o conselho nomeado pelo povo, a este
de quem elle recebe a sua commissão, mandado ou
delegacão, verdadeiramente competeria suspender,
demittÍr ou destituir os membros do conselho ;
porém em 'política não basta attender á direitos
abstractamente, muitas considerações devem entrar
em linha de conta quando se trata do seu e:tercicio.
E' sempre indispensavel olhar para os males que
pódem resultar do exercício desses direitos ; e com
muita circumspecÇão e madureza atlender a que
elle não offenaa o principio primeiro e cardeal da
segurança publica, que é tão essencial na sociedade
civil que exclúe o exercicio de qualquer direito que
com ella seja incompatível. .
Põrtanto ainda que se "'r econheça, que por via de
regra quem elege, ·tambem deveria ter direito a
suspender e destituir, todavia não convém que o
povo use da uma autoridade, que além de promover
frequentes ajuntamentos populares, quasi sempre
perigosos, abriria uma porta franca a iutrigas e
subministraria meios bem commodos para os perturbadores do socego e segurança publica subverterem a boa ordem. Da falta desta consideracão tem
nascido as fr êquentes revoluções que tem· ex perimentado os governos .Provisorios das províncias, e
todos os máles que nós sabemos e procuramos remediar.
Hom~ns ignorantes ou perversos não sabem ou ·
fingem ignorar que o problema da associação política, ainda mesmo nos governos os mais -livres,
consiste na manutencão dos direitos individuaes dos
cidadãos, combinadÔs com a tranquillidade, seguran ça e ·ordem publica; que quem não attende á
estes dous dados conjunctamente, e os não concilia
bem , certamente não resolve o problema, não consegue o fim da organisação civil, e segundo presci ndir de um dos dados sobreditos produzirá a anarchia
ou o despotismo e tirania.
E' por estas razões que o artigo commette ao
Imperador, como chefe supremo da nação, o direito
de suspender os membros do conselho que não cumprirem com os seus deveres, ou prevaricarem,
fazendo occupar os seus lugares pelos supplentes, e
dando conta a assembléa; pois a 6i>ta compete como
representaµ te do povo que elegeu ô membro· suspenso, destitui-lo ou dar defi nitivamente aquella
providencia que fór mais conveniente.
Se a assembléa fosse permanente, não seria preciso intervir a suprema autoridade vigilante para a
suspensão do membro do conselho; a assembiéa
o suspenderia e decidiria definitirnmenle da sua
sorte : porque a suprema autoridade vigilante ou o
poder moderador, qu e nas monarchias é insepara-
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Eu sou portanto de veto que se .mande pôr em
vel do mouarcha, desti\rndo pai·a evi~ar a perturbacão da ordem publica e desarranjo tia machina observancia a sobredita carta regia e que na co nforpolitica, é o extremo recurso e a uHima ioslancia no midatle della interponha o procurador da corôa e
systema constit11cioual, e sómente tem · exercicio, soberania nacional .os seus o!Iicios, requerendo
quando se não offerecê outro algum meio ordinario quanto for a bem do direito deste o de outros semee pacifico de evitar os damnos imminentes do es- lhantes contendores, quo correm pleito sobre a sua
liberdade, assim, e da mesma lórma que se pratica
tado.
Portanto o Imperador não estando congregada ú nas •ca11sas da coroa e fazenda publica; e que entreassembléa, faltando o meio ordinario o sem risco la nto s jão ellos manulidos e conservados na mesma
de perturbações, suspende sómente e cessa o sou ,liberdade, até que o pleito do revista pendente se
exercicio quanto a 1·esoluçc'i.o final; porque. não e conclúa : pois Lotla a di!Iiculdado ql~e no caso ha, e
segue perigo da demora da decisão extrema. Pelo pela qual r eco rrem ellos <Í e la assem biéa é a obrique approvo os principios que sustentão este artigo; gaçãp qne lhes resulta do serem entregues o repostos
e sómente tenho a observar que de vendo ser pro- no dominio o posse de seu supposto enhor por virvisorio este governo, emquanto pela con tituição so tud e da sentença, que este contra cites conseguio;
não decreta a sua fórma fixa o permanente, é escu- cuja cxccuçüo em regra não póde ser u pensa pela
sada a declaração d.o direito de suspensão dos mem- obtenção da mercô da mesmn revi sta na fórma da
bros do conselho, conferido ao Imperador, porque lei, quo do certo nüo teve em vi ta st caso de
nesse prazo, que deve ser curto, jámais succederá o revista de sc nt 'nça obre pleito de lib erdadl.l ; pois
caso de não S!J achar reunida a as embléa.
sP o Li vera de crêr é qne faria a excepção qu á naO Sn. ÁNDR.\D.\ MACHADO. (Não se entendeu o tureza e inclole da especie convém, salvando um
contendor mi eravel e o mais miserava! quo se póde
tachygrapho.)
Depois ~ e algum debate, não havendo quem mais considerar, de ser posto li disposição o arbitrio do
fallasse ao artigo, pas ou-se ao ultimo do projecto. mesmo contendor q11e o póde, em razão de seu
« Art. 20. Ficão revogadas todas e quaesqu er leis direito domin ico, ca Ligar, opprimir, vender e cone ai varás, cartas regias, decretos, ordens e deter- umir, es torvando-lho ab olutamentc todos os meios,
minacões, que em alguma parle se opponhão ao que que aliás lhe dove m _ er palonle para promover
contra elle mesmo o eu recurso .
vai déterminado. "
Concilio pois finalmente que se officie ao governo
Não houve sobre elle discussão alguma: e então
propoz o Sr. presidente se a assembléa jnlgava con- pa1-.1 que mande conservar cm liberdad e u tcs concluida a 2.• di cussão e vencimdo-se que sim, propoz tendores, a fim que possão livremente tralar do
se o projecto passava a 3.• disr.ussão e resolveu-se recur o da revi ta qu e tem obtido; havendo-se por
lambem que sim, mas para ter luga1· depois que se entend ida a lei a im ; ou por dispensada; pois quo
imprimi sem as emendas e additamentos olferet~idos a lei quando contém iniquidade notoria não póde
deixa i' de sei' modificada nas hypothese occorrenao projecto e que Li nhão sido apoiados.
Por ser c!Thgada -a hora da leitw·a dos pareceres tes ; muito principalmenLc pela autoridade que
das com :11issões, perguntou o r. pre idente se póde dispensar na me ma lei , como é e ta assemhavia algum ; e como ninguem pedisse a palavra, bléa.
leu o Sr. secretario Carneiro de Campos um da comO Sn. TEIXEIRA DE GouvilA: -Sr. prPsidente. O
missão de legislação sobre o requerimento de lgna- meio lem brado pelo illustre deputado, que vem de
cio Rodrigues e outros escravqs que pe<lião a sua fallar, além de não sanar o mal, cm pal'te é inteiraliberdade, cujo parecer fi cára adiado na sessão mente oppo lo á lei e por con equencia innadmisside 19 do corrente; porque promeltera o Sr. França vcl: não sana o mnl, porque não olferece os meio3
que mostraria á assembléa uma lei relativa a e to pecuniarios para poderem estes miseraveis continuar
objecto.
o rec urso da revista, unico obslaculo que o t m
O SI\. FRA~ÇA: -Eu disse '}uando se tratou deste feito parar; poi s qu e para poder intervir o orocuraparecer que me parecia ler apontado em um indice dor ela corôa, é neccssa rio, que a revi sta já esteja
meu uma lei que poderia servir para a decisão desLe co nced ida, e em marcha judiciaria e antes dislo já ha
negocio.; e com elfeito ahi achei cilada a carta grande dr peza a faz er .
regia de 5 de Novembro de 1710, a qual estabeleO serem posto cm liberdade emquanto dura a
cendo ordenados ao procurador da coroa o fazenda, decisão d~ revis~a é. co ntrario á lei ; porque egundo
e ao solicitador da mesma que mandava crear, lhes esta a revisla nao 1111 pede a ex:ecucão da seIU nça;
incumb e a obrigação de defenderem e sollicitarem e devendo m co nsequencia o ênhor entrar na
não só as causas da coroa e fazenda, mas Lambem as posse dos ens escravo , o con erva-los em liberdos escravos sobre seus capLiveiros.
dad e, além da infracção da lei, ó uma verdadeira
O'aqui já se vê que as causas e condição destes violação do uma das garantias concedidas aos
misera veis se achão tlebaixo da proteção do governo, ci~adão , '1.ual a inviolabilidade ~o direito de promesmo pela legislação existente, C'lntra a prepo .. pnedade. E ere mos nós, Sr. presidente, os primeitencia de seus contendores, quando estes lhes dis- ros aliar tão terrivel exemplo 1 Oe certo, que não.
putão a liberdade; e que as suas demandas em tal
No systema que proclamamos, quando e recocaso devem ser tri:ladas como ~usa publica por nhece, que _uma lei geral é mâ, revoga- e, mas
officiaes publicos a isso destinados, segoodo a letra nunca se d1 pensa em casos particulares;
isto
e espírito da dita carta regia. Ora se a um governo muito e. pecialmenle nas leis, que transferem dodespotico mereceu tanto cuidado e proLecc;.i.o a sorte 1pinio, porque os cidad~os devem descançar seguros
destes ihfelizes, como se lhes póde negar ô favor que a ombra da mesma lei; quando mesmo esla lei se
de j11stiça se It1es deve, segundo entendo, em um rernga, esta revogação não deve ter elTeito retroasysLema de governo liberal, cuja principal em preza ctivo, porque o systema constitucional o desconhece·
parece ser reivindicar os fóros esquecidos da mesma ora Sr. presidente se estes principios são certos'
justiça, contrapondo a sua efficacia aos arbilrios do c~mo_dispcnsare rn.os . nós. ne~ta lei geral, privando a~
poder?
c1dadao de um d1re1to mdtvtdual e isto por méra
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causa particular ?_ N_ós ac~arr\o-nos aqui sentados
para invadir os d1re1tos dos povos ou para conserva los? Queremos ser injustos para ser compassivos?
De certo que nãd'.
Eu não desconheço, que a assembléa tem o direito
de dispensar na _lei, mas .é guando não ~nvolve es ta
dispensa violaçao de d1~e1to de tercel!'o, porque
então não admitto' laes dlspensas sem que a causa
publica o demande. Sei lambem ql!e ·a té os direitos
individuaes do cidadão se suspendem temporariamente por acto do corpo _ le~i~lativo, mas isto _é só
quando a salvação da patna evidentemente o exige;
fóra desl ~ caso .é uma manifes ta infrac1tão da constttuiçã"O. "No caso proposto, segundo tenho demonstrado ha uma verdadeira violação da garantia dada
ao cidadão, qual, segundo já disse, ! inviolabilidade do direito da propriedad e ; e se nos · foss e
licito violar estas garantias sem a evidente n ecessidade de salvar a patria, em breve desappa'.eceria a
segurança publica e individual; e. º despot1_smo que
na'S monarchias absolutas é exe rc1tad 9 por um passaria a ser exercido por muitos, e por co risequencia
ficaria lJerdida a liberdade dos povos. ·
A vis ta poís do que levo dito, não posso de fórma
alguma admittir a opinião <!o me~ illustre collega,
e voto contra ella; não tendo comtL1do duvida de
ad mittir qualquer outro meio, que não es tando sujeito a estes inconve nientes, possa ao mesmo tempo
melhorar a sorte des tes infelizes, de que muito me
condoo ; mas sem que por isso esta compaixão me
arraste a praticar uma inj usLiça.
O SR. CosTA AG UIAR. - Sr. presidente, quando
em sessão de 19 do corrente, pela vez primeira entro u esta materia em discussão, eu disse então o
que j1:1lguei conveniente, e ponderei por fim qu e ate
tenta a urgencia do caso e qualidade de semelhanto
causa tão sagra11a, se remettesse antes esse negoc10
ao governo, a fim de dar as providencias que julgasse adequad_as para pro_te~er e soccorrer es tes
mi eraveis; hOJ e sustentarei arnda o mesmo parecer,
não só porque no1•amente observo os mesmos obstaculos , que então se ex puzerão, mas. principalmente
porque toda a demora n_es te negocio é sempre prejLLdicial ao · pobres su pphca ntes, que podem no _entanto ser ve ndidos, e tal vez para a parte tão remota
de onde já mais conste noticia alguma delles.
Tudo quanto o illustrA deputado o Sr . Teixeira de
GouVêa tem dilo, é em verdade innega vel, e são
princípios ce rlos ; porém lambem é de toda a monta
o que tem observado o honrado membro o Sr.
França e alguns oulros senhores. ~ccresce a isto,
que se exis te, como eu pouso, a lei de que falla o
Sr. Franca, tanlo mais se comprova a necessidade
de dever ·ser remettida es ta s upplica ao governo,
que não deixará de prqteger. ui:ria ~ausa tão previlegiada e sagrada; se este arb1tno nao agrada, tomese embora um outro; dizer-se porém que o presente caso não pertence á assembléa, ou por outras
palavras, não ser tomado em co nsid~ra9ão, só por
esta razão, por -modo nenhum connre1 em sem~
lhante expediente, porque em verdade o negoc10
deve merecer-nos toda e toda a coJJsideração; além
disto as circumstancias em que se achão estes des graçados são mui parliculares, e nem _era at~ possix_el que a lei que falia sobre as revistas, tivesse
em vista tão particular negocio, que talvez bem
poucas vezes, ou mesmo nenhuma, tenha sido posto
fU11 pratica, pois que os escravos são por via de r egra quasi sempre suplantados por s~us se nhores.
Longe de mim a idéa de ofTender •os illustres reda-
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ctores do par;icer da commissão, elles seguirão os
principi os strictos de direito; mas creio que é lambem do dever desta assembléa combina- los, quanto
possível fôr, com os da equidade, particularmente
quando disto se não seguir prejuízo de terceiro, ou
violação de leis, qu e de certo não é atacada, por ser
como já disse, rr.mettido este negocio ao governo.
Se porém a asseínbléa em sua sabedoria julgar não
dever adoptar o meio qu.e proponho, então pugna- .
rei e unirei sempre as minhas fracas vozes ás dos
senhores que opinão volte o parecer á commissão
para apresentar outro novo, ou _algum projecto, á
vista das diversas opiniões offerecidas na discussão.
Julgou-se afinal a materia discutida; e o Sr. presidente propôz se o parecer devia ou não ser remettido novamente á commi~são de legislação para
a_prese n tar um projecto, á vista das diversas opimões qu e offerecera a discussão; e rnsolveu-se que
sim.
Depois disto o Sr. presidente declarou que sobr~
aquelle importante objecto, apresentaria ao congresso uma memoria em que trabalhava com assiduidade, e como a materia pedia. Ficou a assembléa
inteirada.
Sendo dada a hora, o Sr. Araujo Lima requer eu
sessão permanente para se concluir a discussão do
projec to do Sr . Muniz Tavares, que hia ficando
adiada de dia em dia sem nunca se terminar.
Depois de algum debate, e posta á votação a
proposta da p&manencia da sessão, foi regitada .
O Sn . FnESIDENTE assignou para a ordem do dia:1. 0 Os artigos ofTerecidos pelo Sr. Alencar, para
se addiccionarem ao regimento .
2. 0 O projecto do Sr. Muniz Tavares.
3. 0 O projecto da commifsão de constituição sobre
a promulgação das leis.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, se cretario .
'
Sessão em 21> de Junho de
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Pl\ESIDENCL\ DO SI\. ANDRADA E SILVA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e achárão- se presentes
56, faltando com causa motivada os Srs. ltodrigues
Vellosoi. Bibeiro de Rezende, Silveira M:endonça,
Gama, .t"erreira Barre to, e Xavier de Carvl'!.ho.
O Sn. PRESIDENTE declarou ab erta a sessão , e lida
a acta da antecedente foi approvada .
O Sn. ALENCAR mandou á mesa a seguinte declaração de voto .
« Declaro que na ultima sessão votei que o projecto s.obre os governos. provisorios não passasse
á terceira discussão. Paco da assembléa, 25 de Ju nho de 1823.- 0 deputaao Alencar >>.- Mandou-se
inserir na acta.
O Sn. SECl\ETARIO CARNEIRO DE CAMuos deu conta
de um officio que lhe dirigira o Sr. Fe1'!:oiraBarreto,
parti«ipando a,char-se doente, e pedindo á assembléa
15 dias de licença.-Forão-lhe concedidos.
O Sn. MAIA :-Sr. presidente: lembro a V. Ex.
que faltão por doentes na commissão de legi~la~o
tres membros, e que por isso não pódem continuar
os seus trabalhos ; julgo pois necessario que se elejào interinamente outros que supprão esta falta;
talvez qu e esta assembléa resolva que V. Ex. faca
a nomeação, para se pºoupar tempo .
•
/
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;
. geral; portanto sotrra o amor

O SR. PRESIDENTE :-Senhores, o nobre prcop1nante acaba de expôr . a esta augusta assembl,é~ a
ditficuldade de desenuienhar a commissão de legislação os seus trabalhos, por se acharem doentes tres
dos seus membros, e lembra como conveniente a
nomeação interina de supplentes. Os senhores que
quizerem fallar sobr~ a mataria pqdem fazê-lo.
O SR. LOPES GAMA :-Parece-me que consultando o
nümero de votos que obtiverão os nomeados quando
se fez a eleição, e vendo quaes forão os irómediatos,
·poderri estes servir interinamente sem se procedera
nova nomeação que nos leva muito tempo.
· O SR. ANDRADA MACHADO :-Como a nomeação é
interina, pois, só servem emquanto os outros estão
doentes, approvo a medida que acaba de propôr o
nobre preopmante; e quando esta não agrade póde
o Sr. presidente fazer a nomeação. De qualquer dos
modos é mui singelo e facil.
O Sn. CARNEIRO DA CuN'HA :-Talvez aconteça que
algum dos que faltão não volte mais ; e além disso
não quero ceder do direito que tenho a votar.
O SR. PINHEIRO DE ÜLIVEIRA :-isto que se diz
teria lugar se os membros que faltão estivessem com
m~lestias demorada~, mas não é assim; talvez qualquer destes dias comparação . O Sr. Gama é o que
póde demorar-se mais : os outros não tardão a apresentar-se.
O SR. ANDRADA MACHADO :-0 qu1; me parece é que
deve fazer-se a nomeação de qualquer modo que
sej~, e não estarmos. a gastar tempo com uma discussão que nada vale.
O Sn. PRESIDENTE :-Eu vou propôr a mataria·, e
como são diversas as opini~s, pergunto : deverá fazer-se a nomeação na fórma do regimepto? Venceuse que não. Deveráõ entrar osimmediatos? Decidío-se
tambem que não. Quer esta assembléa que eu faca
a oo_qieação? Resolveu-se que sim.
•
Disse então o Sr. presidente que reservava a
nomeação para hora opportuna, ese passava á ordem
do dia, isto é, á discutir os additamentos propostos
pelo Sr. Alencar ao r!)gimerito na sessão de 21 deste
mez.

O SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente: Preciso
saber se e~tra tudo ao mesmo tempo em discpssão,
ou por art~os.
O Sn. PRESIDENTE :-Ha de discutir-se cada um
dos artigos separadamente.
. O Sn. ANDJ\ADA MACHADO :-No artigo 190 do reg1mento-d1z-se que.só para reclamar a execucão da
lei se poderá interromper qnem estiver fallando e
que ist? se !ará pela palavra-ordem.-E' justa e~ta
determmaçao porque todos nós somos interessados
em que o deputado que está fallando se não afaste
da questão, e nos roube o tempo de que precisamos
para os nossos trabalhos ; vejo que o illustre de pulado que ~ez_a indicação conhece que se mortifica o
amor . propno ~de quem falia quando é chamado á
ordem, e quer evitar-lhe este dissabor; o mal é
pequeno em comparacão do bem -que se conseaue ·
o mal é a ferida na vaidade do Sr. deputado b qu~
está ~alland~ ; f' o bem é não perdermos tempo em
cousas mut-e1s; bem a que todos tem direito iudisputavel porque todos tem interesse ·em que se não
saia fór~ da materia que se discute, e que se debata
a questao qa melhor ordem : ora o bem particular
de um ntmca se póde pôr em 'para.llelo com o bem

proprio, e consiga-se
o maior bem.
•
Demais se eu sou injustamente chamado á ordem
po~o mostrar que não sahi ,della; e se o Sr. presidente assim o entender, declaro que estou na ordem,
e eontinúo a fallar na materia. Voto portanto que
fique em pé Q artigo 190 porque o julgo muito util,
e que se regeite o primeiro artigo addiccional que
está em discussão.
O Sn. ALENCAR :-0 nobre preopinante não acertou com os motivos que me moverão a fazer a minha
indicação. Eu tive em vista a observancia da ordem,
e a economia de tempo. Diz-se que reclamando a
ordem se atalha, e eu digo que se rodea; a experiencia o tem rQostrado. Se quando um falia, outro
só chamasse á ordem, e aquelle eutrasse na materia,
bem estava ; mas não é assim; quando um hama
tambem out.ro chama; este diz que está na ordem,
aquelle que não está, e nisto perde-seJ.empo, e segue-se confusão e barulho.
_
Ainda outro dia quando um Sr. deputado me
chamou á ordem, logo outro, outro, o outro fizerão
o mesmo; daqui dizia-se que eu estava na ordem,
d'acolá que eslava fóra tlella; eis aqui o que- eu
queria evitar que succedesse, declarando-se que
ooicamente ao Sr. presidente pertence o chamar á
ordem.
1em obsta que o Sr. presidente po,ssa estar distrabido, e por isso não ad rirta que se está fóra da
ordem; pois em tal caso quando o que fallou fóra
della acaba, póde qualquer levantar-se e mostrar
que aquelle Sr. deputado sahio da questão. Quando
um Sr. deputado está foliando, e outro o chama
á ordem, ainda que aquelle conheça que está fõra da
materia affirma que não estti, deixa-se ficar em pé,
emquanto os outros gritão, e por fim sempre falia;
logo seria melhor deixa-lo fallar um óocado fóra da
ordem, até ser advertido pelo Sr. presidente, pois se
pTlupa assim mais tempo do que interrompendo-lhe
o discurso. que elle por fim sempre prosegue, depois
de perturbações na assembléa; para as evitar é que
fiz a minha proposta; eu já as presenciei em outro
congresso, e alguns Srs. que aqui estão lambem a~
presenciárão ; neste tambem principião; mas não
hão de continuar adaptando-se o que eu proponho.
O Sn. ANDIUD.\ MACHADO :-Sr. presídente, o remedi_o que s~ apresenta_não ~ei para que seja bom;
d_epo1s de feito o mal nao veJO de que sirva a argu\çao_ delle; é11m segundo mal que se ajunta ao primeiro: O bem 9.ue se pretende conseguir alcança-se
sem mconvemeote pelo methodo que propuz.
J enhum Sr .. deputado deve chamar outro á ordem;
quando alg~m vêr que se. falia fóra della, dirija-se
ao Sr. presidente e requeira-lhe; e então elle advirtirá o Sr. deputado qu_e estiver falla-ndo, se julgar
que merece advertencia.
O Sr. deputado ha de_obedecer á ordem do Sr.
presidente; e se não obedecer está no regimento
marcado o remedio; deste modo não ha tempo perdido; nem de que se queixar o Sr. deputado, porque
não é um seu igual que o chama á ordem é o
seu superior, ao c;ual deve obedecer como nós
todos.
•
O Sn. ALENC"All :-Q uando um deputado falia, e é
chamlKlo á ordem, se depois se dicide que eslava na
ordem, soffre uma peua que não merece; e então eu
quizera que se declarasse qual é a que deve soffrer
aquelle que só por seu gosto o fez chamar á ordem.
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Eu já disse ouLro dia, quando fallei nesta materia,
que muitas vezes por se ouvir uma expressão que,
sem outras a que é ligada, parece uma blasphernia,
se chamu á ordem, quando se o resto se ouvisse nada
haveria que cri minar; e esta é mai'S uiaa razão para
se deixar concluir a quem falia o discurso que está
fazendo, em lugar de o interromper quar:.do ainda se
não póde Ajuizar d·as suas idéas; e é isto o que acontece sempre, ou·se chame directamente á ordem, ou
se requeira ao Sr. presidente para chamar.
Se não houvesse esta Ii:1culdade não ·haveria outro
dia o barulho qu e aqui houve; um Sr. -deputado
req ueria que se prendesse o povo das galerias, e u
pedia que o d esc ulpa~e mos; ouvia-se de tod a a parte
gritar, sirdem, ordem, e ludo era fóra da ordem, até
mesmo o "1amar por ella. Serei pois sempre de voto
que só o r. presid Pnte possa chamar á ordem, e
ningue1u mais.
O St\. FnANÇA :-A moção do illusLre preopinante
parece dirigir-se a corrigir um <!buso que se tem introduzido na ordem dos nossos debates ; e vem a ser,
a enunciacão, ao parecer, impera tiva, com que cada
um dos Srs. deputados reclama aqui a ordem a r espeito do orador por exemplo que es tá fallando;
quando outra cousa se lhe não permitte senão o
requerer ao Sr. presidente que faça observar a ord em ;
advertindo o mesmo orador quando este se ex travie
da questão, paru que venha á ella seg undo lhe incumbe pelo artigo 191 do regimento.
Isto posto, se o illustre preopinante prete nde inhibir aos rs. deputados dessa fa culdade de reclamarem
a ordem quando i so co nvier, ataca com a sua mocão um direito ina uferivel, e esse ncial dos membros
dos corpos re presentativos, que é requererem tudo
aquillo que lhes parecer co nducente á grande causa
de que es tão encarregados ; e em tal caso é in admis. ivcl a mesma mo cão: e se aliá intenta sómente corrigir o abuso, côm que taes recla mações e
ordem se tem feito, que ma is parecem voz imperativa
dirigida ao orador que falia, do que req uerim ento
feito ao Sr. presiden te como na verdade deve ser;
então nem menos julgo ser necessaria urna nova reolução du a sembléa µara esse e!Teito, quando o
regimento n m mes mo ao Sr. presidente co nrede o
impor silencio, ou advertir aos oradores por um
modo imperativo, corou incompatí vel com a-dig nidade dos r epresentantes de uma nação no exercicio,
e discussão dos seus direi tos ; pois segundo se l ~ n•JS
artigos do ine mo n:gimento respectivos ú policia
interna, ainda mesmo nos ca os em que algum dos
Srs. deputados não guarde o deco ro devido, é a
formula da advertencia do Sr. presidente pela primeira vez sómente esta palavra :-Attenção, - Pela
seg unda vez esL'outra formula :-Sr. on Srs. deputados F . e F. attenção-e pela terceira reincidcnria
a seguinte :-o Sr. ou Srs. deputados F. e F . µodem
retirar-se.-Donde se vê que nunca é permitlido,
nem mesmo ao Sr. presidente a enunciação impe.!
rativa para com qualquer dosSrs. deputados; quanto
mais a qualquer destes a respeito dos seus collegas
em materia de ordem .
Conelúo portanto que deve ser regei tada a pro posição .em ambas as hypotheses q11e tenho referido,
que são as unicas a qu e respeitão : na prillleira
porque é contraria ao direito que tem qualq 11er Sr.
deputado de reclamar a ordem salva a manei ra por. qul! o deve faz er; e na segunda hyp othese porque
a mataria está providenciada no regimento em o
artigo l\H, que só ao Sr. presidente permitte a fa.culdade de chamai· o orador a questão, dizendo-Or-
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dem-e não é necessaria uma nova resolução da
assembléa para isso porque implicitamente está
determrnado na apvrovação provisoria que se fez
do reg1menLO para nos servir de regra : o que cumpre é que o Sr. presid ente faca entrar na ordem
igualmente ati deputado, que interrompendo o orador que falia o chama á ordem por u111 modo i~
perativo, como tomando a vo.z de prc idencia; á
qual sómente co mpe te adv ertir o mesmo orador.
Reclame o deputado a ordem como deve, e advirta-a
o presidente da ussembléa, como entender, na
fórma do rogim,,nto, e es tá tudo satisfeito. Legem
habernus.

O SR . CosTA AGUIAR: -Que qualquPr deputado
deve ter toda a moderllcão e consideracão no chamamen to á ordem ; é isto não só do seú dever e do
de todo o homem prudente, mas principalmente do
decoro desta augusta assernbléa.
Que mesmo não deve por si e por seu proprio arbítrio proceder ao referido chamamento, e sim requ ere- lo ao .Sr. presidente, é lambem mais conveniente, e até mais CG herente com a boa ordem, que
en tre nós deve reinar; pretender- se porém denegar
a qualquer membro o poder req uerer, corno disse,
que seja chamado á ordem aquelle dos seus collegas, que- de lla se apartar, é não só co nstranger a
assembléa á ouvir aquillo, qu e mu itas ve.zes se não
deve dizer, mas igualmente constituir os deputados
na dura necessidade de não poderem exigir, quanto
em si cabe e é possivel, um a providencia prompta
para atalhar males talvez maiores, especial mente
se o Sr. presidente por distrahido, ou porque p_ense
do mesmo modo, ou emfi m por.algum outro motivo,
julgar não dever chamará ordem.
Desenganemo -nos, senhores, não é deste modo
qu e poderemos evitar a repetição de factos desagradaveis, e mesmo pouco decororns ao r espeito qu ase deve terá este res pei ta\·cl reci nto ; e por isso louvando as boas intenções do illustre autor do presente adilitamento em questão , devo toda1·ia ponderar-lhe que a medida proposta, jámais sortirá o
e!Teito que pretende, porque não ataca o mal na sua
origem.
Eu sinto, mas é forçoso dize-lo; não é o chama-·
mento á ordn· ?1 a ca usa de explicações mal entendidas, ou d ' discursos fóra da ma teria; é sim a falta
de intelligenria que drsg raçadam ente te111 havido
algumas vezPs ~ ntre nós ; são express.ões mal przadas, e pronun cia das no calor das discussões, que
produzirão o qúe ha pouco vimos em uma das sessões passadas : quando o deputado faUa com moderação, exprime corn dignidade seus sentimentos
Lalvez bem pouca vezes, e essas infructiferamrnte'
será interrompido, porqu e a mesma assernb léa sus:
tentará por decoro o sou caracter, embora não agradem os principias que enun cia; foi isto o que eu
~i praticar nessas célebres cõrtes de LisbQ.ª ; foi isto
o que lambem commigo aconteceu entre outras
na sessão extraordinaria de 23 de Agos to, sobre
os negocios de ' l\lonteYidéo, e pallticularmente no
memorand0 dia 19 de Setembro de 18'22; o sussurro
das galerias originado pela indisrripcão eli'iâSontalle de alguns deputados, foi emfim sufToc_ado pela
cõragenT e dignidad~ com qu e dese.nfolvL.minhas
iâéas, e o que é mais mesmo por alguns deputados \
põrtuguezes, que não poderã o deixar de extranha1·
tão intempes tiva rnzeria; e qt~e supposto opinassem
dirnrsamentc, corarão todav ia pela maneira porque '\
se pretendia evitar a co ntinuação do meu dii:curso_
29
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Em vista póis do que deixo ponderado, voto que não a calma dos affectos é pouca para n cxactidão das
passe sr.melhante aditamento.
suas deliberações.
A primeira virtude de uma as embléa em seus
O SR. l\foNIZ TAVARES: - (Não o ouvirão os tadeb~tes é a attenção ci rcumspocta ás razões que se
chigraphos .)
expendem p-5 e contra, para afinal se poder formar
O SR. Dus: -Todas as sociedades tem reconhe- juizo do lado a qtie cabe a victoria. .
cido 'que a tolerancia é uma virtude preciosa e
As imagens persuasivas nem sem pro sorvem á boa
indis;iensavel, e até a tolerancia refigiosa se esta- causa da razão; e estas são tlo'tl rdinario as que •exbelece hoje por lei nas nações civili~adas .
ciUio os affectos da alma, e arra ncão a expressão
Eu julgo l.ambem muito precisa nesta assembléa muitas vezes indiscreta desses apoiados, contra os
a tolerancia. Do deputado que erra, e do que acerta quaes voto o votarei sempre, porque desejo convense tira proveito ; nem posso condemnar o qu e erra, cer e se r convencido logicam ento, e não por sur•
porque o seu intento é dizer a verdade; e quando prezas oratorias.
della se desvia não é por sua vontade. Se algum se
O Sn. CosTA AGUIAR:- Sr. presidente : E' para
aparta da ques tão é port1ne julga a digressão conve- mim a causa mais nova po ivel o qae aciàbâ de ponniente ao que tem de provar; e por isso antes de derar o Sr. França, protondondo inculcar que a
concluido o discurso, não sei que possa ser inhi- palavra-apoiado - pronunciada aqui por qualbido de fallar com o pret e~ to de estar fóra da or- qu er _S r. deputado, seja a enunciação da um voto
dem; sem se ouvirem as razõ e~ em que se funda antecipado; ou o honrado membro quer dar dema-não se póde ajuizar das suas idéas; e depois de ou- siado peso á tul expressão, ou rntão estamos intei'Vidas decidirá o Sr. presidente se fallou fóra da or- ramente discordes em princípios, porque nem vejo,
-dem. Por este meio me parece que irão bem as nem po>so conhecer a razão, porqu e ou antecipe o
discussõ es.
meu voto, quando uso do termo -apoiado, -que
O SR . Anoi;cHE: - Eu r:reio que se trata de saber nenhuma outra cousa mais é, no meu entender, se- se deve ou não admi ttir-se es te artigo proposto, não o assenso, ou mesmo o apreço que se dá á alcomo adrlicional ao regimento : e eu voto que não guns, ou á todos os prin cipios que so enuncião, por
.seja admit.tido; não porque despreze a sua materia, combinarem com os nossos, o que em verdade difmas porque entendo que tendo nós no regimento os fere muito do voto.
arts. 189, 190, 191 e 192, que nos servem de regra
Além de que, se é sempre injusto tolher á qualem taes casos, devemos reservar para quando os quer, sem necessi~ade ou utilidade publica, a lidiscutirmos o fazer sobre elles as emendas ou addi- berdade. de inclinar-se e gostar mais disto, que
tamen tos que se julgarem convenientes.
daqu illo, muito mais o sei á privar-se um dep utad o
Propôz então o Sr. presidente se es lava discutida da liberdade de applaudir aque lles discursos, de r1ue
a materia, e vencendo-se que sim, poz- se á votacão se apraz, ou por serem cohe renles no se u modo da
-o artigo, e foi regeitadú.
•
pensar no todo, ou em parte, ou me mo por qualPassou-se ao 2. 0 artigo da indlcação .
quer outra razão que o decida para es te applauso e
O Sn. FRANÇA: - A palavra-apoiado - exprime approvação, muito principalm ente não se seguindo
uma enunciação de voto anteci pado, que approva a de lal procedimento inconveniente algum, o que bem
- <Jpinião do deputado que falla; e não vejo rasão para se deixa vêr pela pratica de todas as nssembléas
'
que se sustente o estylo de interromper o orador onde estão em uso semelhnntes.expré~sões.
Se o illustre aut.or deste segundo additamento em
com estas interjeicões de applanso, que muitas vezes é dado mais á valentia do discurso do mesmo questão se desconcerta, 1> que eu nílo creio, 011 mesmo
orador, do qu e ao peso das suas razões, segundo não gosta de onvir repetidos apoiados, prodigalisados aos oradores, que opinão em sentido contrario
aqui tenho observado.
Isto é tanto assim que mmtas vezes, depois d esse~ do seu modo de pensar, muito embora não lance
applausos são trazidos os deputados que os derão á mã o de ta es exp ressõe , ou faça o mesmo com mão
tamb em prodiga aos que forem de id enticos sentiopinião contraria.
_
Que utilidade pois ha em se continuar a admiltir mentos aos seus; eu pela minha parte confesso com
a enunciação de taes votos antecjpados? Eu não a franqu eza propria do meu caracter, que livrevejo neJlhuma: antes nisso descubro um mal, qu e é mente enunciarei minhas id éa~ , qu or sejão ou não
o da influencia talvez sobre a op inião contraria, que apoiad~ s , P.orque jámais avançarei principio algum
~orventura so ~?anha de apparecer contra um par- que nao seJa de accordo com a minha razão e constido que assim Jª se tem declarado contra el\a; pois ni.encia, e de boarr~ente cederei, quando o. arguuem todos tem o mesmo gráo dé energia para se mentos em co ntrar10 forem taes qu e me convencão
arrastarem a bater uma opinião pela qual talvez se pela sua força e razão; r esp mindo pois minhas
tem pronunciado já um ou mai~ deputados, a cujas idéas, voto qu e não passe semelhante additamento.
luzes se deve respeito.
O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS: -Sr. presidente: Eu
Se o deputado apoiante está bem convencido das lambem me opponho a que so nos tire a liberdade
azões que ~xpei~e o orndor que falia, e não quer de usarmos da palavra - apoiado. - que tem muita
rutrar na liça do debate a favor da sua opinião, re- forca.
serve o se~ voto para tempo competente; e se quer
Quando se discute qualqu er ma teria, a assembléa
a.o contrano usar da palavra, para lá guarde mani- se constitue juiz paia a decisão; ora se a algum de
festar os seus sentimentos .
nós parece forte o argumento de que se serve o Sr.
Isto é conforme o regimento, que não pez;mitte deputado que está fallan~o, diz-apoiado, - e com
interrompei' aos oradores; senão para os chamar á esta palavra desperta mais a attencão da assembléa
ordem .
para bem julgar, como juiz," •la fotça das razões ex!
A_p~atica de. taes interjeiç~es de appl_'.l.nso o que postas.
faz.e mtroduz1r nas assembleas a votacao precipiPor este ~rin_ci_pio !llº persuado que longe de ser
tada, e por assim diz~r tumultuaria; quando toda tal uso preJui.hc1al, e ao çontrario muito util, por
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chamar, como já disse, a attenção da assembléa-para
as materias que se discutem, e por isso votarei para
ser conservada.
O Sn. FRANÇA: -Levanto-me para combater a
razão que produzio o illustre preopitante em favor
da pratica que refutei de se dMem apoiados na assembléa ao orador que falia.
Disse o illustre. preopinante que 'essa interjeição
chama a attenção da assembléa. sobre o discurso do
mesmo orador; eu ao contrario digo e provo que
8lla chama, ou excita a desa ttenção da mesma asscmbléa, que cu aHás supponho es tar attenta ao que
se discute, pois para isso estamos aqui sentados.
•
Quanyo eu digo apoiado não tenho outro fito
mais do que mostrar ao congresso que sou da mesma
opinião do orador que falla; sobre isto é que eu
chamo a atlençào do mesmo congresso, o que equivale a apresentar-lhe importunamente um argumentu ad hominem na expressão dos dialeticos: isto
e, attendei que a opiniâo do orador que discorre é
lambem a minha; e eis aqui como indirectamente
se excita a desaLtenção da assemblea ao fim principal da averiguação da verdade, preoccupando-se
talvez o juizo de muitos dos Srs. deputados com a
razão de autoridade engrossada de um, ou mais qu e
apoião o discurso. Desattenção pois ao fim princival, e não attenção, é o qtnl res ulta de tal pratica,
que tem o inconveniente de prejudicar os animos
com argumentos de autoridade. Continuo pois a ser
co ntra a pratica de se darem apoiados.
O Sn. CAnNEIRO DE CAmos : - Eu penso que o illustre preopinanle co ufunde o chamar attenção com
prevenir.
Quando um deputado diz-apoiadu, -não dá
voto antecipado, chama a atlenção do congresso
para os argumentos do orador, o que é proveitoso,
co rno já di sse, para se julgar bem da sua força;
ar,crescentarei agora que lambem serve para o
mesmo orador dese nvolver melhor as suas idéas,
pois vendo que merece particular attenção de dous
ou tres deputados, mais se es forçará para as expôr
com clnreza; rio que resulta utilidade para a decisão
da materia. Voto portanto contra o artigo que nos
priva de uma fa culdade de reco nhecida vantagem
nas discussõ es .
O Sn. Acc10L1: -Ouvi dizer a um illustre membro qu e o apoiado vale o mesmo que voto antecipado; pois eu Lenho muitas vezes dito - apoiados
- nos discursos de alguns Srs. deputados, e depois
votado pelo contrario.
Quando eu digo -apoiado-quero dizer que approvo estes ou aquelles princípios de que se está
servindo o orador, es ta ou aquella parle da sua
doutrina; mas não se segue que eu a approve toda,
nem as consequencias que della se deduzirem. Nestes termos voto e votarei sempre contra o artigo
proposto . .
O SR. Mu:m TAVAllES : - (Não o ouvirão os tacbigraphos .)
O Sn. ALENCAll requereu ã assembléa a permissão de retirar o 2° art, da sua indicação, e depois de
algum debate, foi-lhe concedido que o retirasse.
Passou-se ao projecto do Sr. Muniz Tavares,
adiado na sessão antecedente.
O SR. Cnuz GouvÊA : - Sr. presidente : Na sessão passada votei contra o projecto, e seu illustre
. autor que o defendeu não pôde convencer-me. Con-
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fesso, Sr. pr~sidente, que não posso beijar a m~o
que, por mais de 300 annos1ançou ferrosa mlriba
pàtr'ía.
~·
'?ll_eio, ,.e odiarei sempre as crueldades que enlutãrao Olmda, Pernambuco; Parahyba ; e olho com
h]iiTOrPJirá ~ª iue ajn_da soJ!re - ~ 4esgraçãdã Bahia; ,~ai<
ipas 2.1-~_g_ poss~. odia1:_!lossos ir!llã~s· Europeos que,
a maneira das vestaes, guardãrao nos seus corações
comnosco a sentelha da lilierdade ; ao contrario
cordialmente os amo ; e mui respPitosamente o
nosso WashjngtQn dª America Meridional, o im- / 1 "'--'
lll.Qrt.@1>. l~edroJ, nosso augusto imperaãor constitucional, que para mais nos obrigar acceitou 6 ti·
tulo de nosso perpetuo defensor. Possuído pois
destes sentimentos para onde voltar-me?
A asse!n biéa b~asili e nse deve ser generosa e justa;
e as medidas prOJectadas talvez a farão menos credora dos elogios das nações estrangeiras; deixemo-nos de mostrar receios e sustos, que de ordinario são a partilha dos fracos e tiranos. Não façamos vacillar á s eg uran~a dos direitos dos povos;
lemb.re:-se ~sta soberana assembléa, o nnperador, e
o m1msteno, do que exclamou Napoleão quando ia
para a Ilha d'Elba - Não possb mais restabelecerme ~o throno, po'.que offendi os dir~itos dos povos.
- Nao posso pois approvar o proJ ecto que considero con~rario a esles princípios que adôpto .
Ultimamente res pon~erei ao seu nobre author,
que mostrou levar a mal que chamasse benemeritos
aos Europeos, · que eu não chamo benemerito ao \
despota .ou Bachá que em P?rnambuco acoitou os
Per_~~ucanos, e quiz leyig as senhqr:as ;í palma- 1
!01'.!.a ; nem o qu e ha póuco acabou de o ensanguen- '
tar, e seus apaniguados, como o tenente coronel do
Algarve, e outros semelhantes · de execranda memoria; chamo sim benemeriLos os. qu.e f,{1zem causa
commum comnosco; chamo benemerito~- 'para o
co ocar a -pa1· dos nossos pais da patria, a' um VergI.!Qíro, que defendeu denodadalJlen te_no co ngresso
cJe Portu[al a -cfüsa
Brazil, e os que tem praticado cousas semelhantes.
Faço justa distinção; e cotno pelo projecto todos
se confundirião não posso approva-lo; nunca darei
o meu voto para se abrir ao governo uma porta
franca para excessos e arbitrariedades .

1

aq

O SR . MuNIZ TAVARES :-Eu não posso conceber
como o nobre deputado que acaba de fallar se
lembrou, sem reflexão, de me suppor capaz de comprehender sem distincção todos os portuguezes na.s
medidas de -precaução que aponto : se eu sou 0
mesmo que digo quaes são os que devem ser declarados cidadãos brazileiros, como se póde julgar que
aborreço todod l
'
Isto é querer pintar-me com cores negras; é
querer tambem envolver na questão o imperante
que não sei como possa ser envolvido . Bastaria le;·
~~tas qu.e o mesm.o augusto senhor_~em..dirigido
a seu respeiLavel pa1. . . nellas achara expressões
que calando _o coração, no~ obrigãQ._ a anía-lo ... ·(o
Tachigrapfío não ou vio o resto do discurso). O SR. FÚNÇA: - Chegou-me· finalmente o turno·
e lambem direi pela primeira vez os meus senii~
mentos sob1:e o projecto em discussão .
Eu o reputo injusto, e impolitico ; pois que nelle
se levanta uma odioza e indovida distincção entre os
membros da grande familia brazileira, distincção
que aggrava os sentimentos da antiga rivalidade de
ori$em_patrJa que cumpre soffocar, para que da intima união de todos os indivíduos da mesma fami-
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lia resulte a sua forca, que tanto é mister at!gmentilr na "rande causaªª sua independencia política.
Senho~es; eu não posso deixar nunca.de respeitar
-os direitos do -homem uma vez adquiridos. Nas sociedades humanas tudo o que se chama direito publico deriva ~ convencão tacita, ou expressa com
que os seus membros permanecem unidos:_ e. essa
convenção induz um contracto, que d.eve rellg10samente ser guardado se queremos ser JUstos.
Todos nós portuguezes e brazileiros compunhamos como se sabe, umà só familia derramada por
toda's as vastas pos~essões do Reino Unido de Por_tuaal Brazil e Algarves: donde resultava, que o cidadão do reino do Brazil o era tambem dos outros
reinos de Portugal e Algarve e vice versa.
Os direitos de cidade erão portanto i·eciprocos
e ntre os oriundos de uma e outra parte. Chegou a
epocha de uma. separação politica dos dous reinos:
separarão-se; eis nasce un:ia nova ord.em de cousas:
mas quaes são os seus elfe1tos imm c~ia~os?
Restringir, e concentrar esses <lt~eitos aos ha.bitantes s~ente de cada um dos remos . Os habitantes do Brazil · deixarão de ser pois cidadãos de
Portugal e Algarve e ficarão sendo sómente do
Brazil e vice versa. Este foi o presupposto com que
nos s~paramos, e proc.lamamos a nossa independe!'cia politica. Os direitos de cidade, ou de c1dadao
brazileiro ficarão sendo cçimmuns, sem nenhuma
distincão a todos os portuguezes residentes que
pronunci~rão a vontade de permanecer_en_tre _nós.
.Com..i é pois que agora lhes vamos dumnmr esses
direitos com restricõ s de classes? Não é isto sermos
. injustos, e r efractarios da ta cita convenção com que
estes homens uos ajudarão a proclamar a independencia do nosso paiz, que elles adoptarão por
patria?
Muitos ha, se diz, que não são âffectos á causa
da independencia; muitos brazilei.ros ~am~em, digo
eu, lhe são desaffectos ; e toda via nao sao lezados
em seus direitos de cidade.
A lei dos contractos en Ire muitos compro mi ten les,
não exclúe nunca da partilha dos interesses r eci-procos da companhia .aquelles que são dissidentes
do accordo do maior numero; e se o fizesse séria
uma lei iníqua: e nas revoluções politicas é um
absurdo pueril, pretender a uniformidade absoluta
de opinião, que só é. filha do tempo, e da expericncia.
Talvez o que hoje se mostra desaffecto á causa da
independencia, seja depois o seu mais acerrimo defensor; quando· se convencer dos interesses della,
que agora, não alcança.
.
Em uma palavra a pena legal deve so1Upre recahir
sobre o crime, e -Q_ão sobre a presumpção delle ; e
opiniões não são, nem jamais fo1·ão crimes senão
no imperio da tirama. (..luando algum pois dentre
nós praticar factos conlrarios á independencia proclamada,. e estatuida, seja embora havido cumo
traidor á patria; como tal proc12ssado e castigado se gundo as leis ex!atentes que esse crime castigão,J;eja
europeu, ou oriundo do Brazil: antus disso porém
não. Eu odeio e detesto toda a liberdade que se pro-cura por caminhos e meios avessos dajustiça . O
presente projecto toca de injusto, aggrava á uma
dasse de cidadãos prep;mderante por seu numeroJ
e faculdades;· chama-os toü.os a partido ; e di vid.e a
união da familia brazileira que se deve estreitar
quanto fór possível ; por isso eu disse a _principio
-que elle era injusto e impofüico: voto portant6
para que se regeite.

O Sn . ÁRAUJO LIMA: -Sr. presidente. Ha materias, . que ou pela sua natureza, ou pelo modo
porque ellas são tratadas, exigem que exponhamos
em publico os motivos que nos determinâo a apoiar
pró ou contra• a materia que se deu para ordem do
dia, nuuca a julguei comprehendida na primeira
classe, mas a discussão à tem collocado na segunda;
o projecto, que hoje se discute, nunca pensei que
passa se por tão renhido debate ; quaesquer reflexões, que sobre elle se fizessem, assentei que seriâo
bastantes para sobre elle volar.
•
Eu não pretendia fallar sobre elle ; um honrado
membro que presente se acha, perguntando-me ao
entrar pílra este salão, se eu pretendia tornar parte
no debate, respondi-lhe mui simplesmente que não,
já porque os me us fracos Lalenlos em nada podião
contribuir para se esclar cera materia,.q11e eu deixava para mais sublimes oradores, e já porque julgava não deviamos perder muito tempo com esta
.discns ~ão . Como porém se tem tratado esta matPria do modo
o mais serio, e como um honrado membro esqu ecendo-se do lugar em que se acha, soltou em defeza
do projecto algumas expressões, que pódem ter um
sentido não mui decoroso áquelles que opinão em
direcção contraria, expressões já notadas por outro
honrado membro, e que não r epilo porque não gosto
de insistir em co usas odiosas, mas semprr dizendo
que o honrado membro não as pesou hem, quando
as proferiu; rrsolvi-me a exµór o meu modo de
pensar a este r espeito, para que se não fiqu e em
duvida, quaes os meus sentimentos, e quaes os motivos que me determinão.
Sr. presidente, nascido entre brazilciros, filho
de brazileiros, brazileiro eu mesmo, devo, qua·nto
em mim e tiver, conservar a honra, e sustentar a
dignidade deste nome; devo, quanto em mimestiver, dar toda a protecção, que a boa razão, e as
leis mandão que se dê áquelles, que se ornão com
este titulo.
Qualquer que seja o lugar do nascimento, eu só
lenho em vista o cidadão, é esta a unica qualidade,
que me occupa; esquecendo-me de circn mst.an cias
particulares, só exami no, se o individuo de que se
trata, é ou não cidadão.
Hoje representante da nação, eu tenho de ser
amanhã reduzido á classe de simples cidadão; e
aquillo qu e então q11ererei, qu e os r epresentantes
meus succes ores fação por mim, é o que hoje devo
fazer por elles.
Se circumslancias rx traordinarias me kvassem a
um paiz estra ngr iro, e ahi. .. o qu e Deus não permitta, motiv-0s fortes me obrigassem a pedir carta
de naturalisação , e a alcanças e, eu exigiria dos
represe ntaõtrs des 11 nação toda ,1 protecção qae
me tinha sido promettida, e que a carta me afiançava; cidadão, ainda que naturalisado, eu teria direito a que as mil)has prerogativas fossem guardadas, aque~las que a carta me assegurava ; eu havia de exigir o SlJU cumprimento.
Aquillo pui que em taes circumslancias (o que
torno. a dizer Deus não per111itta que succeda ) eu
quereria para mirn, é o que hoje devo querer para
os que não sendo nascidos neste paiz, gosão todavia nellll dos direitos de cicjadão, e isto com tanta
mais razão quanto na hypothese, que fi~uro, um
estrangeiro naturalisado nflo gosa da plernt.ude dos
direitos de cidade, e os indivíduos, de que agora se
1iraota, estão no goso pleno de todos os direitos.
Isto posto, como profissão de minha fé politica
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nestas materias, eu passo a examinar o proj ecto em
questão: as regras geraes de direito publico, e as
do nosso direito em particular me hão de guiar ;
vistas geraes do bem do maior numero me induziráõ; contemplações não terão entrada neste lugar;
motivos particulares devem daqui estar mui distantes ; o homem fica naquella porta, para aqui só
deve entrar o legislador.
Tendo eu de fa!lar sobre o projecto em geral, não
o posso fazer sem o considerar nas suas partes; e
eu o divido em duas: na 1ª tcm1ior objecto os naturaes dePortugal, residentes no Brazil: na2• os estrangeiros em geral, incluidos nestes os portuguezes,
que para aqui vierem depois desta epocha ?
0 que diz o projecto cm quanto aos primeiros?
Fazendo entre elles differença, diz que. uns, verificando-se as condições que se exigem no mesmo
projecto, sejão declarados cidadãos brazileiros,
outros porém, dando-se o que nelle se declara,
seja o governo aLttorisado para os fazer sahir;
para os primeiros exige provas não equivocas de
adherencia á causa do Brnzil, para os segundo·s
contenta-se com uma conducta suspeita.
Temos pois na mente do autor do projecto duas
classes de portuguezes, uns que le'tlhão dado provas,
outros do conducta suspeita; como porém além
destas ha uma terceira, e a mais numerosa, que é a
d:aquelles que não tendo occasiões de dar provas
não merecem comtudo que sejão traclados como
suspeitos; ·s-egue-se que ou projecto é manco, em
quanto só faz mencão de duas classes, quando ha
uma terceira, da qual era necessario que se fizesse
cargo, ou que é injusto, em quanto dando só o foro
de cidadão brazileiro aos que tivessem dado provas,
vinha a terceira classe, de que fallei, a ser comprehendida na segunda; e deste modo o não ter dado
provas, .(o que dependo de occasiões, e circumstancias, que não se proporcionão a todos) constituiria uma conducta suspeita, o que é a maior de
todas as injustiças; ou pelo menos fiem-ia o governo
como arbitrio de assim o julgar,visto que marcandose cuidadosamente quaes as qualidades para constituir cidadão brazileiro, nada se dizdaquellas, que devem concorrer para marcar uma conducta suspeita .
Isto quanto a mim já era bastante para se rejeitar
o Jlrojecto.
Senhores, olhemos bem para esta materia: para
ter lugar este projecto, na sua primeira .parte de que
agora tracto, seria preciso que assentassemos, ou
que os naturaes de Portugal, residen les no Bsazil no
tempo da declaração da sua independencia, não
erão cidadãos brazileiros, ou que, se o erão, não
estavão ,em exercicio de seus direitos, ou que, sendo
cidadãos e em exercício de seus direi Cos, circumstancias todavia exigião que, consenando-se esta qua!idade a uns, fossem outros privados do gozo destes
direitos, fazendo-se sair para fóra do imperio.
Examinaremos cada um destes pontos de per si.
Primeiro ponto: são cidadãos brazileiros •os naturaes de Portugal residentes e domiciliados no
Drazil no tempo da declaração de sua independencia ?
A questão proposta dependo do exame desta:
quando uma partfl de uma nação, dissolvendo o
pacto social a que toda estava ligada, passa a
constituir-se á parte fazendo um estado separado e
independente, e organizando um governo seu com
as prerogativas de nação livre, quem são neste caso
.os membros do. nova sociedade, os cidadãos da nova
nação?
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Serão t~dos os residentes nella, e que ahi tinhão
o seu. dom1hcw, e1:11 qualqueE parte da antig!l nação
que tives~em nascido; ou serao sómente os naturnes
desse territorio, que se separa do todo da nação para
constituir um estado livre?
,
Para resolvermos esta questão ainda examinaremos outra, e vem a ser: quando uma nacão, dissolvendo o pacto social que a regia, passa· a con5tituir uma nova fórma de governo, serão considerados membros · da nova familia, cidadão da nova
sociedade, que já se rege por outras leis fundamentaes, todos os qu.e o erão da antiga sociedade, ou
sómente aquelles que promoverão o estabelecimento
da nova ordem de cousas e aquelles que expressamente annuirão ao novo pacto social? Nesta mesuia
hypothese pergunta-se m·ais?
.
Serão membros da nova sociedade todos os que
o erão da antiga sociedade, tivessem ou não seu
nascímen~o naquelle territorio, fossem cidadãos por
nascimento, ou por carta de naiuralisação, ou serão
sómente os que erão nascidos naquelle terrítorio,
excluidos os estrangeiros, que já erão cidadãos por
carta de naturalisação ? .Eis as questões que examinaremos.
Para ser membro de uma sociedade, faz - se necessario o expresso consentimento daquelle, qu& a
ella se quer. ligar. As obrigações, a que estão sujeitos os membros de uma sociedade, limitando
mais ou menos a sua liberdade natural, ou emquanto á sua propria pessoa ou emq uanto aos seus
bens, devem ser fundadas na sua vontade; · e a proLecção, que aquella sociedade lhes dá, sendo relativa ás obrigações, que se contrahem, ninguem tem
direfeo de exigi-la, senão quem a estas se sujeita;
porque p~ra se gozar~m os commodos <!_evem se
soffrer os mcommodos.
Isto que em geral se diz de qualquer sociedade,
é .º que ~oro just~ ~azão, e em !~do o rigor, sê ap plica a sociedade civil; tanto maiores são · as obrições qll:e esta impõe,_ e. maiores os sacrificios que
esta exige, quanto mais livre, e mais claro deve ser
o consentimento daquelle, que para ella entra. ·Entretanlo as leis civis n~o exigem essa expressa declaração daquelles, que são nascidos no mesmo paiz
ou que mesmo lendo nascido fóra cor.icorrem nelle~
as circumstancias, que ellas mesmas estabelecem
para que se possa qualr1uer chamar cidadão. .
'
Os naturaes do paiz presume-se que querem sE!r
membros da mesma familia, de que o fdrão seus
pais ; é por isso que ellas lhes preslão toda a prolecção na sua minoridade, presumindo que querem
ser cidadãos do paiz, em que nascerão; ellas o considerão como taes ;- e nesta qualidade tomando-os
debaixo de sua protecção, exigem delles todos os
sacrificios de que são capazes.
Chegando a maior idade, e estando já nas circumstancias de julgar do seu estado, não praticando
acção nenhuma por onde se conheca, que tem adhea·ido a outro pacto social, vão go~ando das vantagens, que· as leis Jio paiz do seu nascimento lhes
offerecerão; confirma-se cada vez mais a presumpção; e continuão a ter a mesma consideracão:
.() facto pois do nascimento, provindo de pais
naluraes, e o da continuação da residencia, tem sido
ólbados em todas as nações como bastantes para
-constituir a qualquer cidadão de um paiz; ou, para
.fallar com mais exactidão, só o facto do nascimento
acompanhado de certas circumstancias, tc111 sid~
considerado como bastante pa:a produzir este
effeito.
30.
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De tudo isto conclúo que todo aquelle, que -residindo no paiz em que nasceu, não tem dado provas
de .desapprovacão da fórma de governo, porque se
elle rege, deve' ser considerado como cidadão desse
paiz.
'
Como porém ni nguem deve ser membro de uma
sociedade senão por sua livre vontade, por ca usa
das obrigações, que passa a contrahir, e como por
isso ninguem deve ~ar membro de sociedade alguma,
sem que assente que lho convém as leis, que aregem, conclúo igualmente que, uão dando o nascimento mais do que uma presumpção, de que na turalmente se ha de querer ser cidadão da nação, de
que o são aquelles, de quem se descendem (o que
nã~ basta para se contrabirem obrigações de tanta
monta) devemos assentar, que o facto de participai·
das vantagens que a sociedade oll'erece, e de cumprir
com as obrigações que ella impõe, é que tem sido
considerado como o fundamento, de que se quer ser
cidadão daquella nação ; e por isso a acquisição
dos dii:eitos de cidade não depende necessariamente
de uma declaração expressa da parte daquelle que
goz11 de taes direitos; o nascimento, verificando-se
certas condições, dá a presumpção, e por isso as
teis lhe concedem a protecção : o facto posterior,
confirmando aquella, traz comsigo esta.
Taes tem sido os fundamentos de todas as legislacões . Ora applicando es tes princípios ao ponto
em questão, digo que, mudando uma nação a sua
. fórma de governo, dissolre11do o pacto a que estava
ligada, todos os que gozavão dos direitos de cidade,
continuão a gozar dos mes mos direitos.
Para esle elfeito não é necessari11, que se faça
uma declaração expressa da vontade; como já mostrei; o ser considerado pelas leis como cidadão, e
o continuar a gozar da sua proteccão, bastão para
que ellas extendào o seu elleito. Aq.uelles, que muàada à fórma de governo, continuão a residir no
mesmo paiz sem lhe fazer opposição, pelo contrario
procurão a protecção das leis, tem dado por isso
toda a prova, de que querem continllar a ser merobros da mesma familia, e aqui milita em toda a sua
forca o mesmo fundam ento; qu e as leis tem tido em
visia quando· dão ao nasci mento a a'Cquisição dos
direitos de cidade.
Se acaso porém alguns faz em resistencia á mudanca da fórma do governo, ou procurão destrui-la
quando já estabelecida, estes estão no mesmo caso
que aquelles, que se oppoem á vontade geral da
nacão; mas . não é destes que foliamos; porque
_coútra estes ha facto ppsitivo, que as leis tem providenciado.
Portanto, mudada a fórma de governo em um
paiz, continuão a ser cidadãos os que o erào até
ahi, sem · que se exija um acto formal de jlpprovacão, excluidos sómente aquelles, que de qualqu er
Ínodo tenhão mostrado não quererem adherir ao
novo pacto socill.
Passando á segunda questãQ, direi que não só se
considerão como cidadãos todos os que o erão por
· direito de nascimento, senão tambem 'que passão a
ser considerados como taes aquelles que já o erão
por carta dê naturalisação .
O que liga o homem a um estado, são, não fallando de motivos particulares, os meios de subsistencia e de commodidades que elle olferece, e a
fórma de governo, porque se elle rege; ninguem
sae do seu paiz para se estabelecer em outro senão
porque vai procurar uma fortuna, que ali não poude

adquirir, ou porque f/:Jge de um governo que o
oprime.
Estabelecido o estrangeiro em um paiz tem mostrado, or , este só facto, que lhe c9nvém para as
suas economias particulares aquelle territorio; e
quando passa a pedir carta de cidadão, tem dado todas
as provas que lhe agrada a fórma de governo, qua
ali reina; e, obtendo a carta, fica considerado como
cidadão gozando de todos os direitos (com as extepções que em algumas partes se tem estabelecido) e
de toda a protecção das leis.
Ora mudando-sll a fórma de governo, uma vez
que es te estrangeiro continue are idir no paiz, que
goze das vantagens que a nova fórma de governo
lhe olferece , que cumpra com as obrigações que
ella impõe, temos nello um cidadão como outro
qualquer, por isso que continuando a residir, e a
gozar tem mostrado que, agradando-lhe o territooio,
não lhe agrada menos o governo; e então está no
mesmo caso que aquelle, que, sendo nascido no
paiz, continúa a sua residencia depois da mudança
da fórma de governo, mostrando com isso que es te
lhe convém; o que, como já mostrei, é o verdadeiro
fundam ento que deve regular a acquisição dos direitos de cidade. •
Portanto, mudada a fórma de governo em uma
nação, a qualidade de cidadão não só acompanha a
aque!Jes, que 11 erão por nascimento, sem entre
elles se fazer clilferença, senão lambem se entende
áquelles, que. o erão por carta de naluralisação.
As 1m reso lvi.da~ estas dua questões, passemos 1.\
exammar a pr111c1pal.
Quando uma parte de um estado, entendendo que lhe
não convém a fórma de governo pelo qual é elle
todo regido, ou que, estando unida ao todo, não
póde ,gozar das vantagens que a natureza lhe Õlferece, e que perde mesmo na união negando-lhe
aquelle o gozo de ilireitos que lhe pertencem, se
separa e constitue-se em es tado livre, tem por es te
facto dissolvido o pacto social, e passa a formar um
governo independente ou debaixo da mesma fórma
ou debaixo de uma fórma nova, o que tudo se redu~
a mudar de governo,
·
Ora dissolvido o pacto social de uma nação, e
es tab elecida uma nova fórma de go1·erno ou no seu
todo, qu e é quando ella conservando a sua unidade
quer, qu e os direitos magestaticos sejão de dilferente modo exercidos, ou em parte, que é o caso
d~ q~ e agora .tra~amos, todos aquolles, que erão
cidadaos, co ntrnuao a gozar do mesmos direitos,
sem que o lugar do nascimento inllua na sorte que
os deve acompanhar.
Cidadãos até o momento da revolução debaixo de
uma fórma de governo, elles, m11dada esta e criada
outra nova, continuão a gozar da protecção das
leis, e a cumprir com as obrigações, que estas impoem : elles tem por isso dado todas as provas de
quererem annuir ao novo pacto social ; elles devem
por. i.sso. ser considerados como membros da nova
fam1ha, isto é, como cidadão.
Portanto se a mudança da fórma de governo não
altera a qual!d~de de cidadão, de que goza vão os
q_ue nelle res1d1ao; se mesmo os estrangeiros são
tidos na mesma consideraç~o, <levemos dizer que,
separada uma ~arte da naçao do seu todo, que no
seu fundo não e mais do que uma mudança de govemo, aquelles, que ahi residião como cidadãos,
co~tinu~o a ser ~o m.esmo modo, visto que a sua
res1dencia, o seu s~lenc10, e a participação das van~
tagen~, e o cumpnmento das obrigações, que são os
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verdadeiros fundamentos da a~uisição dos direitos
de cidade, produsindo este effeito em um caso, devem igualmente produziqo no outro.
Este principio já foi reconhecido em Portugal.
Quando os , portuguezes levantarão a voz da sua
regeneração, e proclamarão uma nova fórma de
governo, separarão-se por isso do. resto ~a nação,
e as o.utralP ·p artes da monarchia contmuarão a
reger-se pelo systema antigo. Em Portugal estavão
estabelecidos muitos naturaes do .Brazil porém
apesar de este seguir uma outra fórma de governo,
nem por isso se en lendeo que elles devião ser
considerados como estrangeiros : cidadãos até
aquelle momento, elles continuarão a gosar dos
mesmos direitos; a sua não opposição ao novo
syslema, acompanhada das outras circumstancias,
que tenho apontado, era bastante para se conhecer
a sua vontade.
Conclúo de tudo, que acabo de dizer, que separada
uma parte de uma nação do seo todo, e elev-ada á
catbcgoria de estado livre e independente, aquelles
que residião naquella parte parte separada, fossem
ou não nella nascidos, co ntinuão a gosar dos direitos
de cidadãos, uma vez que os gosassem até ahi.
Fazendo agora applicação destes princípios ao caso
em questão, digo que os naturaes de Portugal
residentes, e domiciliados no Brazil no tempo da
declaração de sua independencia gosavão dos
direitos de cidade assim como aquelles, que aqui
tem o seo nascimento, do mesmo modo, .que aquelles
naturaes do Brnzil, que se deixarão ficar em Portugal
são considerados como cidadãos daquella nação, sem
que se possa dizer que o nascimento por si só os
faca cidadãos da nova nação. Tenho resolvido a 1ª
gúestão, se os naturaes de Portugal risidentes no
Brazil no tempo da declaração da sua independencia
são ou não cidé\dãos da nova nação; e a tenho resolvido allirmativamente : passemos agora a examinar
a 2", e vêm a. ser, se acaso, sendo elles cidadãos, e tão
em exercício de seos direitos.
Ninguem, Sr. pre idénte, póde ser p1ivado nem
mesmo suspenso do exercício de seos direitos senão
por um facto seo, ou por um facto da natureza.
Uma viola~ão do pacto social, ou uma impossibilidade phis1ca, camo a minoridade, ou molestias, é
que podém fazer suspunder o exercício dos direitos;
no segundo caso declara a sociedade que o cidadão
está phisicamente impossibilitado de exercer os seos
direitos ; no primeiro irroga-lhe a suspensão como
pena do crime.
•
A suspensão dos direitos todas as vezes que não
tiver por fundamento uma destas duas cousas, é
um acto de despotismo; a sociedade não a póde
decretar. Ora pergunto: e tão os naturaes de Portugal no sc_gundo ca&o? E' claro que não. Estão no
primeiro? Ninguem dirá que sim. Logo não ha razão
para se dizer que estão os seos direitos suspensos.
Vejamos agora, se com efleito estão no goso de
todos elles.
As soci_edades regem-se por tres especies de
direitos; direilos naturáes, direitos civis, e direitos
políticos. Os primeiros são os que a natureza grava
no coração do homem, e o acompanhão em todos
os lugares e em todos os tempos ; elle!f dão origem
aos contractos, e servem de fundamento a todos
os actos civis : estes não podem ser suspensos ; o
homem não póde ser privado do seo exercicio ; e não
é destes que agora fallamos. Os civis, que fazem a
legislação propria de uma nação, estabelecem as
relações mutuas entre ps cidadãos, regulão os
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contractos, estabelecem os matrimonios, as tuteJlas
os testamentos etc. Os políticos, que não são menos
proprios de uma nação do que os antecedentes,
marcão as relações dos cidadãos para com a
sociedade, e determinão o modo porque estes entrão
mais ou menos immediatamente no exercício da
autoridade ppblioa.
.
Quaes destes direitos estão suspensos? os civis,
não ; o seu exercício lhes é pleno; gosão. de todos
sem differença : os polilicos igualmente não.; elles
lhes são communicados, até mesmo os da representação nacional, e aqui os temos entre nós assentados
nestes bancos. Aonde está pois a suspensão dos direitos? Não será facil de mostrar.
Portanto, não só são cidadãos os naturaes de Portugal r~sidentes no. Brazil, no tempo da declaração
da sua rndepe ndenc1a, mas tambem es tão em exercia de seus direitos.
Ora, se assim é, pergunta-se: (e é esta a terêeira
hypotbese que figurei no principio) convém que se
conservem estes direitos a uns reconhecendo-os
como cid·adãos, e dedarando-os como taes, e que
sejão outros privados delles, faz endo-se immediatamente sahir para fóra do imperio e para o seu paiz? ·
Os indivíduos de que se trata, são, como já provei, cidadãos do imperio, e como taes, só por crir»es
pódem ser privados dos seus direitos, e só por meio
de sentença ; e nada disto se vê.
Póde-se, é verdade, autorisar muitas vezes o
governo para fazer remover o cidadão de um para
outro lugar; mas nunca para pe1o seu j)lizo o privar
dos seus direitos de cidadão; isto exige necessariamente uma sentença, e é preciso para isso instituir-se um processo; são necessarios factos criminosos, e faz-se necessaria a convicção. Portanto
privar o cidadão dos seus direitos sem estes meios
legaes, e só pelo juízo do goveroo, é o maior de
todos os despotismos; e o que mais revolta é vêr-se
que se. mandão ir para o seu paiz; e que paii ! um
paiz que já perderão, aonde pelo facto d'aqui ficarem estão considerados como unidos ao partido que
aquelle paiz chama rebelde!
Dizer que uma conducta suspeita basta para- autori ar o privar-se o cidadão dos seus direitos de
cidade, é, além do absurdo de erigir-se uma suspeita em prova e dar-se como certo o que é duvidosó, introduzir-se o principio o mais perrgoso na
sociedade, e firmar debaixo do pretexto de salvacão
publica o mais terrível despotismo; e se a salvaÇão
publica pede hoje ·q ue por aqu ella só causa sejão
mandados. sahir os naturaes de Portugal, eu temo,
e tenho Justas razões para temer, que amanhã a
mesma razão se allegue para se fazerem sah-ir, como
não cidadãos, os mesmos naturaes do imperio?
'
E quaes são as garantias que se dão ao cidadão?_
Nenhumas.
Quaes as testemunhas '1 Poderá o cidadão contraria-las '1 Qual a responsabilidade d(\ministro 'l Nada
disto se vê.
. Dar esta ·autoridade ao governo, é fazer depender
dos caprichos de um ministro os mais sagrados direitos do homem ; fazer vacilante a sua sorte nas
mãos de um inimigo que vil e atraicoadamente· o irá
falsamente denunciar; e então teremos todo o genero de baixezas, e a porta aberta ás intrigas. Sobre
isto, assim como sobre a reflexão antecedente, nada
mais direi, porque já assaz se tem difo; porém para
fazer mais clara esLa idéa, e tornar mais sensível
o absurdo que se pretende, passarei a desenvolver
as idéas seguintes:
.
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, As leis naturaes, regulando todas as acções · do
homens, e acompanhand<i>-'OS tlln todos OS periodos
da sua vida, não são todavia, como. desgraçadamente nos mostra a experiencia, sufficientes para os
'- conter nos seus deveres; e mesmo reunidos os homens em sociedade, adquirindo novas obrigações, e
dando origem a muitos actos que são filhos seus, ou
ellas não prescrevem regras que regulem estes actos;
por isso que dependendo elles da su~ l~:".re vontade,
desta só dependem as regras que os dmiao, ou prescrevendo-as sómemte em geral, faz-se mister para
seu inteiro effeito que sejão determinadas. E' por
isso que em seu soccorro vêm as leis civi'5, as quaes
dando nova força áquellas leis, ou explicando-as,
ou determinando-as nos ~asos e regras gernes, estab.elecem a harmonia e concerlo nas acções dos
homens, que de out.ro modo se não poderia conseguir; desta natureza são, por exemplo, as leis da
menoridade dos filhos, e das prescripções.
Ainda não bem segura em seus raciocinios a razão
dos menores, não -versados em os negocio ~ da vida
humana, a razão dieta que nào devem ser deixados
a si mesmos ; que a administração de seus bens não
lhes deve ser confiada; que as suas faculdades, emfiin, precisão de um director, e que por isso devem
estar debaixo da direcção de alguem.
Logo, porém, que urría maior idade lhes dá a experiencia necessaria, 'e um vigor de raciocinar capaz
de se regerem por si, a mesma razão dieta que, dispensados entãg da: sujeição a um director em que a
mesma natureza os tinha collocado, tomem administracão de suas pessoas e seus bens, e facão um
uso livre de~suas faculdades. Porém com quanto a
razão mostre que ha uma idade em que se deve
entrar em pleno uso de seus direitos, ella todavia
não a marca ; ~sto é pro prio das leis civis.
O legislador consultando o desenvolvimento das
faculdades physicas e moraes do homem, e olhando
para o que ordinariamente succede, fixa esla idéa,
e esta uma vez marcada, qualquer que seja o estado
de, capacidade elo menor, é este •considerado como
apto. para se reger.
O mesmo com as prescipções: estabelecida e reconhecida em direito á propriedade, e estabelecidos
os di!ferentes modos de-adquirir, a sua segurança
pede que uma vez que se exercem os direitos de dominio por alguns annos, não se deve mais ser delles
esbulhado; ainda que se possão allegar provas de
intéira convicção, a paz e socego d.as familias, as
perdas das fortunas que ~razem coms1.go as demandas, a .segurança do direito de propriedade exigem
que o possuidor continue no goso pacifico da cousa;
porém a razão não marca este numero de annos
'
isto é proprio das leis civis.
Uma vez marcado aqqelle numero, não é licito
questionar; o direito de propriedade, vacilante alé
decorrerem aquelles annos, passa a ter toda a estabilidade.
•
De tudo isto conclúo que estabelecendo as leis
naturaes muitas regras em geral, ás leis civis toca
fixar a sua determinacão.
Ora appliquemos estes principios :
Dissolvido o pacto social; passa-se a.estabelecer
uma nova fórma de governo·; e aquelles que continuão a residir no mesmo territorio, sem 9pposição,
entende-se ·qué querem annuir'a ella; entretanto
come póde 'Succeder· que lhes não agrade o novo
pacto que se acaba de formar, pede a-razão que se
marque uma época, passada a qual se entenda que

se tem adherido á nova ordem de cousas; isto porém
é da competencia das leis civis.
·
O goso dos direitos, o cumprimento das obrigações e a não opposição, dão bem a ver que se quer
fazer parte da nova sociedade; mas é necessarro
marcar o tempo em que aquelles factos se possão
allegar : ora isto é o que nós vemos na lei de S. M.
o Imperador, pela qual se concedem alguns mez88
para se retirarem aquelles que não quizerem ser cidadãos no Brazil.
Aqui temos pois que a regra geral de direilo publico @iversal já !oi determinada pelo nos o direito
particti1ar; e por isso, aquelles que depois daguelle
tempo ali marcado se deixarão ficar no Draz1J, são
cidadãos brazileiros, mesmo pelo no so direilo .
Considera-los portanto como não cidadãos, ou autorisar o governo para os fazer sahir, sendo elles
cidadãos, sem os meios legaes qll'e servem de garantia, é, além de nb urdo em dixeito, faltar a todas
as garantias que a sociedade tem promettido.
A lei que estabelece um tempo certo para sahirem
os que não qriizerem gozar dos direitos de cidadão
brazileiro, é uma promessa que se faz em nome da
nação de considerar como taes aos que ficarem; te-los
agora em outra consideraçào, é faltar ao que se prometteu.
E considera-lo como cidadãos, porém obrar .com
elles .como se não fossem, é "negar as garantias que
a sociedade concede aos que estão no seu seio · o
q:ue é a maior e mais revoltante de todas as jnj ;1st1ças.
Portanto, se como tenho ·provado, os naturaes
dê Portngal residentes no füazil, são cidadãos brazileiros, elles não pódem ser privado deste direito
senão por cTime, e por uma sentença que o declare·
e por isso é claro que não se póde fazer differenç~
entre- elles, conservando-se este direito a uns, e negando-o a outros; e deste modo tenho resolvido a
terceira questão.
_
Reunindo agora as di!ferentes parte do meu discurso, digo que se os naturaes de Portugal re identes no Brazil no tempo da declaração da sua inde!
pendencia, e que se deixarão ficar, são cidadão
brazileir~s; o que 1?ostrei, não só p01 diroilo publico. Uill ver~al, senao Lambem QjllO no so direito
p u bltco particular, se elles estão em exercicio de
todos os direitos, e se não ha uma razão que possa
autorisar o poder arbitrario, que se pretende dar
ao governo, dé fazer sahir para fóra da sociedade
cotno nã_? cidadãos, aos que o são : e e o projectu
em questao, se funda ou na hypothese de não serem
cidadãos, ou na hypoLhe e de se póder conceder ao
governo um p~der t~o po.rigos~ como injusto, conclúo que o p~oi ecLo e rnut1l e miusto, e que por isso
deve ser rege1tado.
Se alguns destes têm violado o paclg social a que
se ligarão, sejão pelas leis condemnados; -aquella
mesma que concedeu o praso para se retirarem, declara as penas a que !leão sujeitos os que tentarem
c~ntra a_ soc~eda~e ; por essas leis, pois, sejão pumdos. Sao c1dadaos, a ellas estão obrigados; mas
?ão .se allegue ~salvação publica, a qual nuncà póde
iust1ficar um tao grande attentado contra os mais
pre~iosos di~itos do homem; e nem 'vejo mesmo o
perigo que tanto se antolha a alguns honrados
membros.
Emqua~to. á s~gu:nda parto, segundo a divisão
que fiz, dll'et mm to pouco, porque já assaz si! tem
dito.
Esla tem por objecto os estrangeiros, incluidoro
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nestes os portuguezes que vierem para o Brazil ;
e diz que não sejão admittid_os a lugares de ho.nra
e interesse sem que obtenhao carta de natural1sação dep ende~do ~s ta de residcncia de sete armos.
Nada mais inutil do que isto: em parte já se acha
isto nas leis actuaes, e por isso inutil; em parte
excluiríamos do nosso serviço a tantos es trangeiros
que hoj e sorvem º8: nossa ~ari!lha, e. que tanto tem
aproveitado ao Brazil, e por 1~so 1m.polit1co; e~ pai:_te
seria isto suppôr que nós nao tenamos const1tmçao
antes de se te annos. ·
Sobre cada um desses artigos já assaz se tem dito;
e eu nada tenho que accrescentar.
r De tLtdO que tenho dito, ~o n clú_o que o projecto
não deve passar á seg unda d1scussao: elle é mutil ,
é injl!lsto, é impolitico . •
Tenho pois exposto as minhas idéas sobre estamatcria; a assembléa decidirá o que •melhor entender.
Entretanto desejo que o publico seja bem instruído
das razões que me moverão a opinar deste mod o ; e
estimaria muito que os tachigraphos apanhassem
hoje o meu discurso, para que a todos seja bem
con her,ido o meu modo de pensar.
O Sn. ANDRADA MA CHADO. - Sr . presidente, se
acaso me deixasse levar dos desejos de ganhar popularidade, que não quero co nseguir por S<!Crificios
da minha co nsci encia, co nv encido demáis, como
estou, de que será inutil quanto se disser a favor
de um projecto, proscripto desde · a s11a na sce n ~,
talvez deixaria de cancar esta assembléa com a expressão do que penso mas escolhido pela nação
para promover º· s~u bem co m todas as minhas forcas, não a servma como devo, se calasse o que
sinto sobre os periges a que a vejo exposta. Direi
pois francam ente o que entend o.
Confesso, apezar do muito respeito que tenho ao
illustre autor_ do projecto, que o não acho bem re digido, e que até nenhum dos seus artigos adaptaria
na fórma em que estão concebidos; mas como o
principio em qu e me fund ei para votar que devia
passar á seg unda discussão, ainda não foi destruído,
- comtud o quanto tenho ouvido, continúo a votar
do mesmo modo, para que depois se corrija o qu1;
fôr corregivel.
.
Eu sei, Sr. presidente, que este projecto tem
sido combatid o, por tendente a excitar a rivalidade
a que se tero cha mado filha da ignorancia e proprio
de almas mesquinhas: mas e u quizera que algu ns
Srs. deputados.que fallárão a este respeito tivessem
em lembranca que o cidadão de Genebra dizia : que quem arriava o mundo todo, era para se dispensar de amar pes oa alguma em particular, e que o
amor que se estendia ao mundo inteirô fi cava em
palavras - ; quizera que se lembrassem que nessa
rivalidade entra o amor da patria como eleménto essencial, e qu e ainda que seja muitas vezes filh a da
ignorancia, como sem riva lidade não ha patriotismo, esse nobre -sentimento que nos faz emprehender tão grandes cousas, devemos perdoar-lhe a
mesquinhez da origem, pela nobreza a que nos eleva.
Não YllJllOS pois destruir de todo e sa rivalidade
ue ]iáde susfentar a nossa indepen_dencia. ·sei qu e
é preciso ter co ntemplação com os tempos ; mas eu
não vejo que por este lado mereça o proj ecto ser
reptesentado com côres tão odiosas.
Não deixa rei de confessar que o 2° artigo é escuro
e o "terceiro impraticavel; mas lambem não póde
negar-se que redigido por diver so modo, não será,
como se tem dito, nem inutil, nem injusto.
Disse um illustre deputado que o proj ecto era
0
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inut~l , porque j~ ti~hamos_ sobr_e o seu objecto as
:e.recisas det ermmaçoes; nao sei que com isto se
prove a sua inutilidade , porquê essas medidas de
qu e se falia forão meramente t!)mporaria ij,; nem
preenchem ?S fins que t eve ~m vista o autor do proJeCto. Exammemo-las.
.
O decreto de 18 de Setembro do anno passado não
chamou cidadãos brazileiros aôs portuguezes residentes no B!azil ; marcou prazos para se retirarem
os qu e não quizessem adherir á causa do Brazil, de- .
clarando que se algum do s que fi cassem ou dos qu e
se resolvessem a sahir, atacasse o systema es tabelecido seria castigado com todo o rigor das leis.
Eu resp~ito muito o nome do Imperador e o do
mini ~tr11 que r eferendou o decreto, mas sempre direi
que era berfijesqecessa ria esta declaração, pois todo
o hom em qu e ataca 1ís leis do paiz em que reside, é
punido; para isto não se precisava daquelle decreto .
Diz tamb em qu etodo o portug uez europeu ou brazileiro que es tiver promplo a defender a causa do
Brazil deve trazer a flô r verde dentro do an gulo de
ouro com a legenda - ind ependencia ou morte; ma ~ não declara que por isso ficão cidadãos brazi leiros ; e com effeito se se julga que se estend eu o
djrei to de cidadãos a todos os portug_uezes só por
usarem da. fl ór verde, di go que n ã<T sei onde tão barato se vendão os fóros de cidadão.
O dec reto de 14 de Janeiro lambem não diz expressamente que dá os direi to s de cidadão ~razileiro·
aos portuguezes qu e satisfizerem <is condições nelle
apontadas para os que vierem es tabelecer-se neste
paiz ; é verdade que indirec~a m e nt e se póde entender que os r esidentes antes do decreto são cidadãos.
brazileiros; mas não é assim que es tas co usas se
fazem; não é assim que se legifila..competentemente
sobre esta materia.
Emende-se pois este defeito; e a esse fim considero pn.: ciso o proj ec to, como reforma desseseditos
e decretos, para se conceder cathegoricamenl.e os
direitos de ci dadão aos portuguezes que abraçárão
a nossa cau~ . Mas já se chamou aqui a islo injustiça, dizendo-se que esses direitos elles os possuem
pelo facto da residencia.
Confesso que não so u dessa opinião, e que não
admitto os· principios de direito publico apontados,.
e que, em verdade, não são os adoptados pelas outras
nacões.
Não ha n enhuma que conceda por Ião pouco o
direito de cidudão a um estrangeiro; as mais liberaes como já di sse rnarcão pelo menos um certo tempo para se adquirir aquella qualidade.
A' vista disto não sei como pelo simples fa cto da
residencia 8e possa ser cidadão ; é preciso qu e a sociedade o queira, e o admitia: .
1\la s disserão algun s Srs. deputad..os q~e es tes princípios não tinliii.o applicação no caso préscnte , porque os portuguezes não erão estrangeiros, erão ci=
dadã os qne cornnosco pertenciâo a um corpo social,
e que não podião perder os direitos que possuião.
Eu farei uma uui ca distincção; i0s que comnosco
trabalharão a bem da nossa causa, são cidadãos brazil mros, riinguem lhes disputa esse direito ; direi
mais, os qu e não se oppuserão lambem os considero>
cidadãos ; os qu e não estão em nenhum destes dous
casos , não são cidadãos brazileiros .
Eu jnlgo esta distincção muito ne_cessaria, porque ·
os Q.r.tugllezes (fallo em geral, não quero que seca-.
umniem as minhas. expressões) não pódem ser ªr-·
fectos 'á causa do Brazil, conheço que a guns be ne-1fie ritos que fofii.o -dos primeiros a trabalhar para R
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nossa independencia, resistindo á tentação_ do amor
da patria; mas o grande numer~ delles vao C?m o
nosso systema porque os seus mteresses assim o
exigem:
,
Além disto todos os dias se multiplicão os pasquins, e apparecem proclamações convidando as
\ropas o pegar em· armas ... ,'sei que são o~~·8:s dos
por-tu.guezes _incapazes de conhecer o que e justo,
porque os. outros sabem avaliar o nosso_ brio, _e sabem
que um Pº'!º brioso não póde ser senao naçao ILvre.
Ha pois grande differença entre . os portugu~zes
residentes n~Brazil; não pódem ser todos medidos
pela Jnesma bitola; e se o fizessemos praticariamos
um acto de immensa generosidade, e a m_eu vê~ J?erigoso, e grandemente perigoso. Por estes prJ.llC}J?IOS
julgaya precisas algumas proviooncias, e nesta vista
adoptei e'm globo o projecto.
~
•
..
Não approvo porém os seus artigos, pelo que Jª
mostrei em outra sessão; e por isso me lembro de
offerecer as seguintes emendas, pedindo que sejão
tomadas em consideração, no caso de passar o ·projecto á segunda discussão .

.

de honra, confiança e provei lo; e ·igualmente os que
vierào- depois da declaração da independencia .
« Arl. 8. 0 Os que forem admittidos pelo governo,
como uteis ao Imperio, ficaráõ sujeitos á mesma inhabilidade, salvo se a assembléa o dispensar.
« Art. 9. 0 Esta dispensa porém se não estenderá
senão á occupação do empre~o, e nunca á participação dos mais direi tos de cidade.
« Art. 10. Os decretos de 18 de Setembro de 1822
e de 14 de Jan eiro deste anno, são rvvogados na
parte, em que e op.põe ao presente decreto. Paço
da assembléa, 23 de Junho de 1823. -O deputado
Antonio Carlos Ribeiro de A?idrada !tlachado e
Silva.»
Os SRs. CAI\ 'KlllO nu CAMPOS E ARAUJO LmA fizerão algumas breves refWxões, unicamente dirigidas a fixar com claresa as idéas.quo tinhão expendido em seus discursos, tl que par cião de algum
modo alteradas na respost.a que acabava de dar-lhes
o Sr. Andrada Machado.
O SR. !iluN1z TAVAllllS: - Sr. presidente, peco só
a permissão de dizer duas palavra . Observo qÚe alguns dos Srs. deputados se escandalisarão ... (A'
(< EMENDAS
ordém á ordem. J
O SR. ALEl'!CAR: - Não .senhor, não e tamos e·« Ao 1. º artigo_: Todos os porluguezes residentes no Brazil ao tempo da declaração da sua indepen- candalisados.
dencia, que não derão mostras de inimisade á nossa
O SR. PRESIDEI'iTE : - Basta meus senhores, já se
sagrada ~ausa, e á pessoa de. S'. l\J. 1. são cidadãos tem !aliado Jóra .da ordem ; agora pergunto:
brazilienses.
0
« Ao art. 2. 0 : Aquelles porém, que se mostrarão ·i. A materia es tá suflicientemente discutida e
portantô
a primeira discus ão ?-Deciinimigos da independencia; nào são cidadãos bra- diu-se queterminada
sim.
•
Jienses, e continuando sua conducta a ser adversa ao
2. 0 O projecto passa ú segunda discus.§iio ?-Reactual systema, fica o· governo autorisado para, no
1
espaco de tres mezes, os faz er partir para o seu patz, solveu-se_ qu e não; e ficou pot'tanto ~ eitado.
Por
uao
haver
parecer
algum
de
commissão
pasou pâríl qu~lquer o.ut1:0. que. elles. escolhão, com
sou-se á terceira parte da ordem do dia, que era o
tanto que sa1ão dos limites elo 1mper10.
« Art. 3. 0 : Os que vierão depois do decr eto de 14 projecto da commissão de constituição sobre a fórma
da promulgação das leis.
de J anei.ro deste anno, apczar de terem dado as fian ças
·sR. ANDRADA MAcn ADO : - Por bem da ordem,
exiaidas, lkão igualmente sujeitos a ser transportados~ como os primeiros, quando o govei:no ass.ente á ~eço a V, Ex. que para não gastarmos tempo inu• vista de presumpção legal, que elles sao pengosos ~iLuente, se perg~nte sempre que houver algum proJecto, se é matena de dtscussao, na fórma do regiao socegado Ilrazil.
mento.
·
0
<( Ar. 4. : Os .que vierem daqui em diante não
\ serão admittidos neste imperio durante a guerra. . O Sn. SECHETARIO CARNEIRO DE CAMPOS l~u o proPóde porém o governo debaixo da sua responsabili- Jecto, que fàra apresentado na sessão de 12 do cordade adrnittir a um, ou outro inqjviduo, tenho em rente.
vista o bem do Imperio, e a ntilidade, que póde . O SR. PREsrn" TE perguntou se a matcria do proJec to era das urgentes e indispen~a veis · e vencondocausar a sua acquisicão .
'
e< Art. 5. 0 : Para.execução dos ant ecedentes ar- se que sim, entrou cm discussão.
tiaos, todos os portuguezes r esidentes no Brazil parO Sn. PE11EIRA DA CuNHÁ: -O projecto de deti~iparáõ á camarada villa ou cid~de, em que re~i creto cm questão, organizado na commissão de
direm, o seu nome, natul'alidade, idade, occupaçao constituição (a q~o e~ não fui presente) deve ser
protestando a sua adhesão anterior, e actual ao sys- tratad? C?m a ma~or c1rcumspecfào por ser este um
tema do Imperio; e quando dentro de um mez não dos prm~1pacs artigos q~e a cosL1tuição deve firmar.
tenha a camara.. denuncia alguma da autoridade ad- Para entao é que se devia reservar esta discussão
ministrativa, q1ie invalide o pro<eõto, para o que lhe p_ois ainda que 110uvesse de anticipar-se a publica~
será feita igual participação pelo declaranie, ficaráõ çao de algum decreto, todavia seria suficiente omereconhecidos cidadãos, e no gozo de todos os direitos thodo actualmente estabelecido para seguir-se por
civis e politicos, que como a cidadãos brazilienses agora, até que a constituição definitivamente o delhes deYâo competii'.
liberasse.
« Art. 6. 0 : Se porém apparecer na camara deA questão entretanto seria talvez sobre a formanuncia da autoridade administractiva respectiva lida~e com que se devião remetter ao poderexecutil'o
contra o protesto de adhesão; a mesma camara com as leis approv~das por esta assembléa para serem
o seu acce&Sor decidirá, depois de ouvido o accusado promulgadas, isto e, se devião ser remettidas otlise elle está no caso do primeiro ou do segundo ar- cialmente ao minist!O da repartição respectiva ou
tigo deste projecto .
se por uma ~eputaça.o de sete !Ilembros dirigtda a
<e Aoart. 3°, artigo 7°: Todos os portuguezes que S . .\f. I., .assim pela 1mportanc1a do negocio, como
não forem reconhecidos cidadãos braziliens~s na fór- em respBlto, e reverencia devida á pessoa do lm·
ma dos arts. 1° e5° não pódem occupar lugar algum perador.
0
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Em tal caso S'l parecer conveniente dar a este
respeito a direção a que est~ decre~o se pr_opõe, será
indispensavel ou que se om1tta a d1sp~s1çao do §3°,
ou que seja emendada a sua en unc1açao; porque
declarar que as'leis feitas nesta assembléa como
constituinte, sejão publicadas sem preceder sancção,
como estabelece este paragrapho, seria o mesmo
que dizer que fossem executadas sem alguma confirmação, tomada esta palavra no seu sentido geral;
ou que ellas não sejão acompanhadas da commiriação com que devem ser ameaçados ·os seus infractores, a que os publicistas chamão em sentido restricto, sanccão penal,-que faz uma parte essencial da lei,
o sem a' qual fica sendo vã sua disposição : por taes
mo,ivos me parece que ou se deve omittir este paragrapho, ou elle se deve emendar, para que não
sejarTios increpados de pouca exactidão e mesmo de
erro commottidos na augusta tarefa de legislar que
está a nosso cargo.
O SR. RrnEIRO DE ANDRAD.\ : - Este projecto tem
por fim dar a formula da publicação dos decretos ou
leis da assembléa; mas inseriu-se nelle um arttgo
privativo da constituição, que é a sancção do monarcha ; e por ella se acha em contradicção com o
art. 4. 0 •
'o art. 3. 0 diz-se que ·os decretos. da presente
assemblça serão promulgados sem preceder sancção;
e no 4. 0 estabelece-se a fórma- 1és queremos e ordenamos- Se o monarcha não tem sancção, como
no promulgar a lei ha de dizer que quer e ordena
o•que na lei se determina 'I Estas palavras fazem
entender que o monarcha sanccionou, e comt~o
elle não tem sancçao-! ...
Isto poderá talvez servir para illudir o publico ;
mas eu nunca ajudarei taes illusões. _Diz-se mai!l,
que esta assombléa é extraordinaria, e que sendo as
suas leis anteriores á constituição, não deve ter
nellas ingerencia o monarcha, bem que venha depois a tcl-a por artigo constitucional.
Eu não sou de ta opinião; se a assembléa tem direito de fazer leis anteriores á constituição, o monarcha tem direito de as sanccionar.
Já disse nesta assembléa, e torno a repetil-o, eu
não considero livre uma nação pela simples divisão
dos poderes; estou persuadido que a base principal
da liberdade é a harmonia, é uma tal ou qual ingerencia de um em outro poder, e esta deve concederso ao monarcha nas leis anteriores á constituicão
assim co1110 o poder legislativo a tem nesta mesina
época no poder executivo, quando este se deslisa dos
seus de veres.
Se ninguem , nega este . dire~to á assembléa para
pôr termo ás aberrações do executivo,_ qual será o
motivo de não ter e te lambem autoridade de pór
termo á aberracões da assembléa?. . .
.
Não se me diga que é por ser extraordinaria . ...
anterior á constit1lição; para mim é mais uma razão
para lhe' couceder esse direi lo, porque de -todas as
assembléas nenhuma ha que tenha mais aberrações
do que a extraordinaria, e é justo que haja quem as
reprima. Voto portanto que se supprima o art. 3°
do projecto.
O SR .• ANoRADA MACHADO:- Eu sou de opinião
contraria; os meus princípios são inteiramente oppostos aos. do illustre preopinante.
Disse em primeiro lugar que não podia admittir os
termos - l{ueremos e mandamos - depois de se e~
tabelecer no terceiro artigo a promulgação das leis
8 em sancção; ora o nobre dep utado devia reparar

'
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que estas reflexõ_es só tem lugar na 2. •discussão, e
não nesta em que se debate unicamente a conveniencia do projecto: mas como fallou fórà da orde,m,
sou obrigado a responder tambem fóra da ordem.
Sr. presidente, a necessidade de obedecerá lei
tam_bem· constitue v_ontade r~cional e justa;. quando
a lfü decreta que nao é precisa a sanccão, o Imperador diz- Quero - porque a léi manda. A toda a
vontade precede um motivo; e neste caso oJmperad?r Quer e o Imperador Manda, porque nino-uem
é dispensado de obedecer ás leis geraes .... Direi
mesmo á face do mundo inteiro que seria nova
a necessidade da sancção do monarcha para haver
constituição ; era o ·mesmo que dizer que elle dava a
constituição á nação; mas a nação disse-nos - ide
fazer Q pacto social i mas reparai que os poderes já
estão divididos, que o executivo está confiado a um
individuo que é o chefe hereditario ; e que a religião fía de ser conservada. - Ora se nós faltarmos a
alguma destas condições, a nação desapprovará a
nossa obra; e o lmperador com justiça appellará
para o voto geral, quando atacarmos direitos que
lhe competem; porém nunca qu·erttrei que elle possa
dizer-nos- não acceilo a constituição porque me
não agrada; vós não sois mais que uns méros projectistas. - Cumpre pois exprimir-nos sempre com
toda a clareza; e eu morrerei clamando pelos princípios que me parecem de eterna verdade, ainda
que possão .desagradar.
Agora a questão que se devia suscitar seria se esta
lei póde ou não ser considerada constitucional
na parte da .dispensa da sancção; eu di,rei que a
sua doutrina está de tal modo ligada com as matarias constitucionaes, que não póde deixar de estar
na mesma regra ... a respeito da sancção. Qua~to
á conlradicção entre os dous artigos Lorno a dizer
eu não a descubro ; quando o chefe da nação diz
que quer; é porque elle sen.pre deve querer o bem
da nação; e então manda como execut.or ; .ordena
na parte que lhe compete, respeitando a lei . Julgo
pois que o projecto deve passar e conservar- se o
art. 3 .0 •
O SR. CARNEIRO DA CUNHA pretendeu mostrar a
necessidade da suspensão de alguns termos . do
projecto.
-.
O SR. ALENCAR: - Agora não se trata áa boa ou
má retlacção do projecto; mas simplesmente se deve
ou não passar á 2.ª discussão. Será bom que não
gastemos tempo fallando fóra da ordem .
O Sn. AuIEIDA ALBUQUERQUE: - O presente projecto é talvez, aquelle que mais tem excitado a geral
attenção elle involve materia sobre que anticipadamente se tem !aliado em varios periodicos; onde
a opinião contraria á dos illustres autores do projecto: é a que tem grassado ; é do direito de sahccionar que eu falto : diz o projecto que. os decretos.
da presente assembléa serão promulgados sem preceder sancção : convém pois para verdadeira intelligencia da mat~ria, que ex8:111i.nemos o que é sancção.
Um dos sab1os da consll•u1ção fr1nceza, Malouet,
a define (a meu vêr mui judiciosamente, ai1'ia que
não é esta a definição das escolas antigas) -um
acto de soberania pelo qual a lei é a expressão
authentica de que taes ou taes deli berações do corpl)
legislativo são a verdadeira vontade da nãção.
Ora, reconhecido o principio de que a soberania
reside essencialmente na nação, de quem o poder de
legislar é privativo, narla é tão facil eomo ent~nder
que, fazendo a sancção parte integrante da lei, é
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{ambem uma prerogativa da soberania da naçã~ ; é porqu~. me pare~e que quem deve assignar é õ seum poder propriame11Le seu: mjls é t~mbem fac1l de cretan~ que .registra a acta.
.
entender que não podendo esta autoridade ser exer-· Dep?1s . de curtu debate anrovou-se o artigo na
citada pela nação mesma, necessariamente ha de ser f6rma md1cada pelo Sr. ~arn~1ro d~ ~ampos . .
delegada do mesmo mQdo que é a faculdade dele- · « Ar~. 69. A ~odo o c1dadao é licito repre~entar
gislar. '
' .
, . por m.e10 do pres:dente da assembléa o que JUigar
Nás monarchias constitucionaes achando-se d1v~- proveitoso ã naçao. »
{lidos Lodos os poderes. político~, ha com~udo un:a d1O Sa. I'!fA1.~: - E.sta disp~sição ê m~i vantajosa;
unidade eminente, CUJ8S funcçoes e poderes estao de mas eu qmzera ampliai-a mrus, determmapdo-se que
fal maneira constituidos, !I':1e aquelle, que .della taes r epresentações possão ser fei~as- por meio do
é revestido não tendo os cmdad_os e as ambições prêsidente da assembléa, secretarias, ou outro qualordinarias no.s outros homeI_Js, na~ p6~e achar ~u.- que& doputado. - Foi approvado Cõm a emmenda
gmento na sua fortuna particular, senao na . feh c1- proposta pelo Sr. Maia.
dad_e geral. E' ~vidente ser tambe~:i da utih~ad.e
o Sn. PnESIDENTE declarou que não proseguia a
geral qu~ a naçao encarr~eu e e exiJa .dessa. digm- discussão por estar chegada a hora; e nomeou fcira
dade emmente (que con?JcterlMllos estar acima ~e membros interinos da commissão de legislação os
tolio~ os interesses particulare~ toda.ª ~ara.ntia Srs. Fernandes Pinheiro, Gondim e Pacheco Silva.
relativament~ aos _'.!Clos do ~o er legislativo· os Depois assignou para ordem do dia: 1. 0 , o projecto
manda.tanos da naçao, ~m q.uem ella confia 0 podei: sobre a promulgação das lei ; 2. 0 , artigos do regide d~hberar sobre os mtei esses ·Comi:iuns, sendo . mento; 3.•, segundas leituras de propostas.
autor1_sado mo~n entan eamente_ para . ~ao augustas
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - José
funcçoes com d1filculdade pode~ _despu-s.e de todos Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secretario.
os int eresses e de todas as pa1xoes part1culares ; e
assim, podendo abusar em grave prej4izo da i:iaçã_o,
nada é mais natural do qn e encarregar a fiscahsaçao
e exame a r espeito de s~us. procediz:ientos ã suRESOLUÇÕES DA ASSEl\IBLÊA
prema autoridade, â essa d1gm~ade emm~nte, que o
l'AllA Fl\Al'ICISCO FERl\EIRA DAllRETO
voto geral da naç.ã? tem escol~ud o e destmado para
vigiar sobre a felicidade pubhca.
«
A
assembléa
geral cons,tituinte e legislat.iva do
Portanto é visto á todas as luzes que o chefe da
nacão é o auarda nato da felicidade geral ; é aquelle Imperio do Brazil, attendendo ao justo mol!vo de
a quem pe~tence vigiar sobre todos os outros pode- falta de saude que Y. S. allega para ser dispensado
r es : a elle pertence pois ver se os actds do poder le- po'· 15 dias de comparecer neste congresso, e· tomar
.gislativo são, ou não, confo~mes a vontade da parte nos seus trabalhos; manda participar a Y. S .
nacão: a isto é que se diz sancc10nar. Mas como é, que lhe concede a l.icença de que precisa pelo r&ferido tempo de 15 dias.
e quando lhê compete este poder?
.
" Deus guarde a Y. S. Paço da assembléa;em
Incontrastavelmente quando, e pela maneira qu~
a lei fundam ental lhe marca : logo antes dessa lei 25 de Junho de 1823. - José Joaquim Cm·neiro de
fund.a mental estar organisada, antes de estar deter- Campos .»
minado o modo porque a dignidade eminente ha de
exercer assuas funcções nas relações marcadas, como
Sessão em 26 de Jímbo de ~823
as exercerá elle? De nenhum modo.
E a quem pertencerâ pois esse poder? a nenhuma
PRESIDENCIA DO SR. A,NDRADA E SILVA
outra autoridade senão aos representantes da nação,
que tem della recebido todo o poder para formar a
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
constituiCão do estado.
manhã, fez - se a chamada, e acharão-se presentes
Está pÔis visto que quando o projecto diz que os 56, faltan~o por doentes os Srs. Rodrigues Velloso,
decretos da presente assembléa serão p1'.om.ul.ga~os Gama, Ribeiro de Hezende1 Ferreira Bacreto, Rosem preceder sancção, expressa um prmc1p10 m- cha, e Silveira Mendonça.
•
contrastavel de direito, entendendo-se, como se
O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
deve entender, que falia das leis constituciooacs, e
lida a acta da antecédente foi approvada.
organicas: e, neste sentido appro.vo o pr~j ec t?, e
O Sn . i'lluN1z TAVARES mandou á mesa para se indigo qu e e de toda a necessidade d1scut1r-se
seri r na acta
eguinte declaração de voto, assi•
.quant-0 antes.
gnada por mais tres Srs. deputados.
O SR. PRESIDENTE:-Se ningu.em mais quer fallar,
" Declaro que na sessão de hontem fui de voto
proponho se es~â concluída a 1. ª. d.iscussão, ~ se o que o projecto respectivamente aos portuguezes
projecto .passa a segunda ?-Dec1d10-se que sim.
passasse á 2.• discussão. Paço da assembléa, 26 do
Como não era ainda chegada a hora, passou-se â Junho de 1823. - Francisco .Mimi:t Tavares - O
giscnssão do regimento da assembléa no artigo se- dep utado Costa Aguiar -A'lllonio Carlos Ribeiro
guinte :
•
•
.
de Andralia llfachado-ilfartim Francisco Ribeiro
" A,t. 68. Tudo o que se transcrever no registro de Andrada. »
das propostas serâ authenticado com o appellido d!)
O Sn. SECRETARIO CARNElllO DE CAMPOS leu o sesecretario, que responderâ pela sua exacção. »
guinte oflicio-do ministro de Estado dos negocios da
O SR. CARNEIRO DE CrnPos; - Como já houve guerra:
alteracão nos artigos relativos aos secretarias, julgo
« 111m. e Exm. Sr. - Tendo levado ao conheciconveniente maior clareza neste, dizendo-se -pri- mento do S. M. o Ihíperador o officio de Y. Ex. dameiro secrétario-em lugar 'de - secretario-cbmo tado de 18 do corrente moz, cm que, da parte da
.se lê no artigo.
assempl éa geral co nstituinte e legislativa do imperio
O"S~. ARAUJO LIMA: - Não approvo a declaração do Brazil, requ er os papeis e informações a respeito
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da prisão .do capitão José de Vasconcellos Iléindeira
de Lemos, e outros officiaes, que vierão presos do
Sul, afi.m de p9der a assembléa deliberar sobre o
requerimento dos mesmos, recebi ordem de S. M. I.
para remetter a V. Ex. as cópias juntas, de n. 1 até
n. 5, pelas quaes se conh~ce que estes officiaes forão
enviados presos da coloma do Sacra.m anto .Pel~ general barão da Laguna, ao governo proy1sor10 da
província de S. Pedro do Sul, para este os remetter,
como fez, para esta côrte. Devo tambem informar
a V. Ex., ~ara conhecimento da assembléa, que
S. M. I. mandou fazer conselho de guerra aos referidos officiaes, para responderem pelos crimes de
que são arguidos no offioio (Cópia n. 2) do barão da
Laguna, ao qual se olliciott em 15 de 1anei~·o, e em
30 de Maio deste anno, para remetter para aqui o
summario das culpas, de que faz menção no citàdo
officio (Cópia n. 5.) Finalmente cumpre-me accrf3Scentar não só que em data de 26 de Abril se lhes
mandou abonar os seus respectivos soldos pela thesouraria geral das Lropas, mlli que tendo os referidos
ofllciaes requerido por diversas vezes os seus passaportes para se retirarem para Portugal, ou outro
qualquer porto estrangeiro, S. M. l. mandou indeferir seus requeriiventos, visto qui:i devião ser primeiramente julgados dos crimes de que forão -accusados. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 23 de Junho de 1823. -João Vieira de Carvalho- Sr. José
Joaquim Carneiro de Campos, »
O mesmo Sr. SE!cretario participou ter recebido
dos mesmos presos um requerimento dirigido á assembléa sobre 0 caso_da sua prisão.
Ordenou-se-que unidosostes papeis ao primeiro requerimento dos snpplicantes, já affecto á assembléa,
ficassempatentes aos Srs. deputados que os quizessem examinar antes de se discutir a sua ma teria.
0 S R. RocRA FRANCO : _ Orgão da minha provineia, e testemunha dos muitos abusos e vexações que
soffrem seus povos, eu faltara ao meu dever, se differisse por mais tempo o chamar a attenção desta
augusta assembléa em seu allivio e favor, com 0
qual devo certo de coa Lar, quando fallo diante dos
. pais da patria.
Começarei pois, Sr. presidente, pelo gravoso deereto de 18 de Março de 1801, com que 0 ministerio
portuguez mimoseou aquella provincia, quando era
no throno o despotismo ; antes porém que falle
desta lei injusLa, oppressiva e absurda, como facilmenle'a reconhecereis, exporei o facto que a motivou e lhe deu origem.
Pelo fim do anno de 179'1 montava a divida activa
da fazenda publica na minha provincia á dous mil
setecentos e sessenta e cinco contos de réis (quasi
sete milhões) e constando na real presenca a lentidão com que progredia a sua cobrançâ, quando
aquella se devia estranhar em grande parte á junta
da fazenda pela indifferença com que em boa presumpcão olhava para um dos prinoipaes objeotos,
que devia inspeccionar, pelo conti:ario conseguiu
de alguma sorte ser premiada, extinguindo-se pelo
menci~ado decreto os administradores particulares, que então tinhão a gerencia e arrecadação das
dividas dos contractos, e autorisando-se tres dos
memlrros da referida junta da fazenda para entre
si constituírem uma outra junta denominada da administração geral, á cujo cargo fosse quanto alé ali
era do cuidado o inspecção dos administradores particulares; assignando-se-lhes para isso premio, não
á custa da fazenda publica como erà aules do al-
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-var~_de J76.0, mas sim do.s executados, á quem se
haviao de tirar 4, 6, e .8 por cento, á proporção dos
annos decorridos depois da época do vencimento de
seus cont;rac.~os: e ~ão é nada, no espaço de de~e
nove annos e meio, .havião rendido os taes por
cento para cima de cincoenta e cinco contos de
réis. Tanto tinhão pago os iniseraveis executados
de mais das suas obrigações, a fóra diligencias de
meirinhos e custas ·de .escrivães rapaces, para qne
não ficasse sem applicação o proverbio: do pão
do meu compadre bom bocado ao meu afilhado.
Mas vamos ao decreto, eu o leio. (O OJ;adór leu 0
decreto, e depois continnou.) Lei esta, como já a
principio a caracterisei, injusta : 1°, porque por ella
.se vem a tirar aos executados mais daquillo á que
se havião obrigado no tempo de seus contractos e
isto tanto pelo que loca aos que havião contract~do
antes do citado decreto, como pelo que respeita aos
que contractarão depois, porque não me consta que
jámais se declarasse semelhante clausula á aJaum
0
cont.ractador, e nem que estes a acceitassem por
condição de seus ditos contracLos. 2°, porqne semelhante Jei não distingue entre os devedores d'Jlosos e os de boa fé, entre os 11uaes são culpados na
mora, e os que nella não tem culpa, vindo a levar-se indistinctamente a uns e outros mais
daquillo á que se obrigarão, e isto com prejuízo de
terceiro, quaes os fiadores, que muitas vezes vem a
pagar o que absorverão os por cen lo; algumas vezes
com prejuizo tambem da .fazenda publica, quandc;>
nem 0 fiado, nem fiadores tem já corh que saldar a
sua divida, como frequentemente acontece .
E' oppressiva por isso que, sobre pagarem os mis~raveis executados aos offidae~ de justiça diligencias porventura mí:ll levados, visto como são assalaria dos os seus pela fazenda publica, e além dessas diIigencias muito excessivas á escrivães de má fé por
fim ainda lhes são proseguidos os por cento' não
tendo muitas vezes para pagar 0 principal;
'
E' finalmente absurda porque esta lei subsis-lindo, e responsabilisando a nova junta á junta ~da
fazenda, vale o mesmo que submette-la, e responsabilisa-la a si mesma, por isso que os membros ila _
junta da administração geral são os principâés membros da junta da fazenda, do que resulta que a nova
junta dará contas quando quizer, e como quizer
visto que em todo tempo 3 preponderarão á 2.
'
. Com effeito é isto mesmo o que acontece
e se prova: 1º, porque mandando 0 citado de:
<!reto que a creou, que a nova junta remetta annualmente ao thesuuro publico da côrte um balanco
exacto do estado e progressos da sua administracãô
sou informado que desde o anno de 1819 tal "ba~
lanço se não tem apresentad<Y no thesouro. Em 2º
lugar prova-se disto que sendo creada com 5 amanuenses a administração geral, tem por vezes estado só com 3, e isto certamente pela razão de augmentar o dividendo entre os membros interessados
da mesma administração, eruquanto os amanuenses
são sobrecarregados com as escripturações, do que
resulta andarem estas em atrazo,..e destà atrazo a
falta daqu~lle balanço.
Prova 7 se finalmente disto que mandando o deereto t.iraT os por cenlao das cobrancas feitas por
execuções, é constante que. na admin1stracão geral
se tirão,-e levão airida dos pagamentos "esponianeos, pela só razão de sererrrfeitds depóis tios annos
marcadus para os mesmos por cento: entretanta
ninguem toma contas disso e o povo da província
geme emmordaçado.
·
32
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do projecto da commissão de constituição sobre o
modo de promulgar as leis. ·
' cc Art. 1. 0 De todo o pi:ojecto de lei, uma vez reduzido a decreto, e lido na assembléa, far-se-hão
dous autographos assignados pelo presidente e os
dous primeiros secretarios, os quaes serão apresentados ao Imperador por uma commissão de sete
' « A assembléa geral constituinte e legislativa membros, nomeada pelo presidente. » - Passou
sem discussão.
deste lmperio decreta :
cc ArL. 2. 0 Um dos autographos será remettido
« 1. ° Fica sem vigor o decreto de 18 de Março de
depois
de assignado pelo Imperador, a~ archivo d~
1801, que mandou crear na provincia de Minas Geraes a junta · denominada da administração assem biéa, e o outro será promulgado na fórma do
artigo 4•. »-Passou sem discussão.
geral.
« Art. 3. 0 Os decretos da presente assembléa secc 2. 0 A junta da fazenda da mesma província fica
encarregada de quanto fazia o objecto da ext.incta· rão promulgados sem preceder sancção. >>
junta de administração geral, como parte que fica
O SR. ANDl\ADA MACRADO :-(Não se entendeu o
sendo das suas attribuições . ·
tachygrapho.)
cc 3. 0 O solicitador da fazenda continuará a serO Sn. HrnErno DE ANDRADA, referindo~se ao que
vir no que lhe incumbia pelo sobredito decreto,
sem outro ordenado mais que aquelle que lhe com- tinha dito na sessão antecedente, declarou ser de
voto que se sltpprimis11e o artigo 3°, não só pela inpetia de antes.
cc 4. 0 A junta da fazenda conservará o numero de coherencia que havia entre a sua doutrina e a do
amanuenses, e contador, que julgar necessarios 4°, como por_involver de certo modo a questão da
para o expediente do que lhe acresce em cargo pelo sancção, que era essencialmente constitucional.
presente decreto.
·
Deixemos, disse o illustre deputado, deixemos
cc 5. 0 Os aman uenses e contador venceráõ o mesmo esta questão para quando della tratarmos na constiordenadô que até aqui, pago porém pela fazenda tuicão ; o objecto desta lei é o formulario da pronacional e theso uro da prnvincia.-Paço da assem- mulgação; pois limitemo-nos a isto, supprimindo-se
hléa, 25 de Junho de 1823.-0 deputado Antonio da o 3° artigo. Eu o julgo absolutamente desnecessaRocha Fra11co. »
·
rio ; todos nós estamos certos que o Imperador ha
O SR. ANDRADA MACHADO requereu que se pro- de promulgar , sem objecção .todas as leis que nós
puzesse se era urgente a materia do projecto, fizermos.
para se resalrnr o juramento dado pelos Srs. deO Sn. MuNrz TAVARES :-(Não se entendeu o taputados.
chygrapho.)
•
Entrou-se em debate sobre este objecto, e falos~.
CARNEIRO
DE Crnros :-Sr. presidente: a
larào os Srs. Andrada Machado, Franca, Carneiro
de Campos, Almeida e Albuquerque, e 'Pereira da ma~er~a que tratamos é.de summa importancia, e
Cunha, (cujas faltas se não publicâo porque não se mui digna da nossa particular consideração. Do nada
entendeu o tachygrapho); e julgando-se a materia menos nos occupamos_ do que ~xaminar, se negando
discutida propôz o Sr. presidente se devia preceder ao 11!1J!Brad?r a sancçao nas leis regulamentares ou
esta questão preliminar de. urgencia substancial da admm1strat1vas, que decretarmos nesta assembléa
n.ós c~~ effeito o despojamos de um direito essen~
materia á deliberação da mesma materia.
e rnseparavel do caracter sagrado de monarcha
Venceu-se 1. 0 Que tinha lugar a mesma questão cial
d_e que elle se acha reve~ tido ? Se procedendo aS:
prejudicial.
sim, nós alteramos a fórma do governo decretado
2.º Que tinha lugar depois da 2• leitura.
0
3. Que vencida a urgencia de que tratão os arti- peila nação 'l So abusamos dos poderes que ella nos
gos 162 e 163 do regimento ficasse implicitamente conferio'l Se finalm ente perjuramos 'l
Eu faltarei nest~ mataria com a franqueza com
vencida tambem e prejudicada a discussão e vencimento da urgencia substancial da materia pru- qu.e ~o?tu~o rr.iamfe~tar os meus pensamentos, e
prmc1p1arei_ a q1scussao com o conceituoso dito de
posta.
t~m .dos mais 11lustres oradores da assembléa consO SR. RocHA FRANCO requereu então a urgencia t1tumte de. Franç,a : Nós, dizia elle, não somos
accidental de quP tratão os citados artigos do regi- selvagens, vindos .nus das margens do Orenoco para
mento.
forma.r uma. soc1c~ade. Estas palavras de . MiraO SR. PRESIDENTE a propôz ; e sendo apoiada, beau profendas .n ~ma assembléa de sabios, que
passou-se a discutir a dita urgencia.
tra~avao de const1tu1r a Franca, tem grande appli· Feitas algumas reflexões, pedio-se o adiamento caçao ao estado em que nos achavamos, quando para
da discussão, que foi apoiado e vencido.
um. seme~hant~ fim nos ~ongregamos neste a.ugusto
, O SR. ARAUJO LmA pedio a palavra e. offereceu recmto; Já entao ~ós ~mhamos ajustado e firmado
o nosso pacto soc1a~, Já. formava~os uma nação;
para accrescenttr ao regimento .º seguinte
só. nos restava espec1 ficar as condições indispensacc Al\'J;_IGO AllDICIOXAL
ve1s para fazer aquelle pacto proficuo e!!tavel e
firme.
'
cc As propostas que fizeJ;em os Sr;;. deputados
Nós fomos en.c~rregados de declarar e determideveráõ ser reservadas para a ultima hora; se po- nar estas cond1çoes; achamo-nos revestidos do
rém os autpres as julgarem urgentes para se lerem augusto P?der de o~ganisar o codigo constitucional
antes da ordem do dia, as mandaráõ á mesa a do__lmpeno do Brazil. Porém por mais amplos que
c11jo juizo toca julgar desta urgencia. - ha~jo seJao os_ nossos poderes, elles Jámais se poderáõ re. Lima. »-Ficou para 2• leitura.
v.utar tao absolutos e illim1tados, que nos autoPassou-se á ordem do dia que era a 2• discussão r1sem a mudar, alterar, ou transformar
0 governo
E'' por todas estas razões, e para atalhar tantos
abusos e vexações que proponho a abolição daquella
junta 'da administração geral pela revogação do
citado decret.o, qL\e a creou, e a esse fim apresenfo
o seguinte
'
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.que a nação por unanime consentimento tem ado- m~os se achava êlepositado todo o poder executivo
'
erao,monarchas?
~
ptado.
Só a nação possue realmente a soberania, porque
Por certo que não. Erão republicanos os gover-só neJ.la reside a reunião de todos os poderes políti- nos, a que elles presidião ?
cos. A soberania é inalienavel; a nação só aelega o
Sim . Logo nem a unidade do chefe da nácão nem
exe rcício dos seus poderes soberanos. Elia nos de- o titulo com que é denominado determina· a fórma
legou sómente o exercício do poder legislativo, e especifica de um governo; o que verdadeiramente
nos encarregou de formarmos a constituição de um car~Ct!Jrisa o governo ~,.marchice represerítativÕ, e
governo por ella já escolhido e determinado; pois o distingue das republicas é a grande influencia
muito antes de nos eleger para seus representantes, que o monarcha tem no corpo legislativo.
tinha já decretado que . fosse monarchico-constituTodos aquelles magistrados não erão monarchas,
cional e representativo o governo que a devia re- apesar de a\guns delles terem o titulo de rei; porger. Elia já tinha nomeado o Sr. D. Pedro de Al- que a autoridade que cada um exercia era meracantara, seu supremo chefe, seu monarcha, com o mente passiva, es trictamente limitada á execuçao da
titulo de Imperador e seu Defensor Perpetuo. '
vontade do poder legislativo.
E' isto uma verdade bem demonstrada pela escala
Estas bases jámais pódem ser alteradas pela constituição que fizermos, ou, por qualquer decreto ou dos gráos de influencia, que nas diversas especies
resolução desta assemblea. Nós as recebemos da de governo tem o chefe da nação 110 corpo leçislasoberan ia da na ção; nós temos jurado mante-las, e tivo. Nas democracias em que todo o povo Junto
as devemos respeitar religiosamente em todas as em assembléa por si ·mesmo faz as suas leis a infl9en cia nacional está no seu zenitb político~ neste
nossas decisões.
·
Nestes termos é manifesto que •a discussão pre- governo o supremo magistrado não póde ser mais
sente deve reduzir-se á esta questão : E ' da essencia do que o agente passivo e executor da vontade imdo governo monarchico constitucional e represen- mediata do povo; a sua infü1encia na legislação se
tativo que o chefe supremo da, nação, o monarcha, red1_1z a uma simples unidade; elle abi não figura
com o seu ':'oto, como qualquer outro cidadão,
tenha tal ingerencia no poder legislativo, qu,e as esen~o
nao corno magistrado, ou chefe da nacão.
leis por este decretadas, não possão ser promulgadas
Na !Ilonar?hia absoluta desapparece totla a ine executadas sem a sancção do monarcha ?
fluencia nac10nal; é este um governo diametralParrce:me que limitada a questão ás leis admi- mente opposto á democracia; a nacão é nada, o seu
nistrativas e regulamentares, e não aos artigos chefe é tudo; elle tem em si reunidos os poderes
constitucionaes, ninguem deixará de convir na affir- legislativo e executivo.
mativa, bem ponderados os principios. que vou offeNos governos representativos a influencia naciorecer á consideração desta augusta assembléa.
nal desce do seu zenitb e é indirecta, porque já não
Os governos não se distinguem pelas suas fórmas é a nação q,ue por- si mesma delibera e decreta, são
externas: o caracter particular que constitue a sua os seus representantes. Se o -governo representativõ
natureza e classifica a sua especie, só o poderemos ~ al_'istocratico! como neste governo a representação
achar nos poderes que exercem as diversas autori- nac10nal é limitada a certa classe de cidadãos bereditarios ou electivos, e della é tirado o supremo
dades que o compõe.
A monarchia representativa é um governo mixto, magistrado temporario, ou vitalício ; a influencia
que se combina umas vezes com elementos demo- deste na organisação das leis é susceptivel de algum
craticos, outras vezes com a aristocracia e demo cra- augmento, mas nunca tanto que se tileve ao mesmo cia juntamente; se nos conduzissemos sómente grá_o q~e a do~ represent~ntes, que formão o corpo
pelas suas fórmas externas, e não attendessemos legislativo; pois se á plemtude do poder executivo
mui especialmente para os poderes que exerce o de que se acha revestido este supremo magistrado:
chefe da nação , e que lhe dão o caracter augusto de se accresr_e?tasse U!fia metade do poder legislativo,
roonarcba, certamente confundiríamos a monar- ell~ po_ssuma a ma10r parte do governo; o regímen
deixaria de ser republicano, e passaria a ser mochia representativa com as republicas.
·
E' escusado que eu entre em uma confrontação narchico.
~ar~ que um governo seja realmente republicano
analítica de todas as partes elementares deste governo com as que constituem as republicas, para é rnd1spensavel que a preponderancia se cmserve
fazer patente uma verdade, que certamente não é sempre fvca no corpo que 1·epresenta a massa sodesconhecida de uma assem biéa illustre, que possua cial, e por consequencia que o chefe da nação não
os mais profundos e dep urados principios da theoria possa suspender o effeito da lei, seja um mero
das leis sociaes ; basta reflectir que em vão deposi- executor dellas. Se o corpo dos representantes
taremos em uma só pessoa a plenitude do poder perde esta preponderanc·ia, e a sua influencia na
executivo, e em vão lhe conferiremos o til ulo de rei,. formação das leis s~ rnparte com iguáldade entre
e imperador; elle jámais será um monarcha, e mo- elle e o chefe da naçao, o governo passa então a ser
narchia o governo a que presidil', se ao mesmo monarchico representativo, ou como muitos o detempo este supremo magistrado não fôr munido de nominão M on.archia temperada.
Tal é a relação essencial que se .iescobre nas diautoridade suficiente para contrabalancar as resoversas esp~cies de governo entre a autoridade do
luções do poder legislativo.
•
Todos sabem que nas republicas de Veneza e Ge- poder legislativo e a do chefe da nação, a qual mosnova o-poder executivo era confiado a um só ma- tra _o signal característico que os distingue uns dos
gistrado com o titulo de doge; que o Statbouder era outros.
Temos visto que a qualidade característica das
o chefe supremo da Hollanda, e que a Polonia dava
o titulo de rei ao magistrado que a presidia, bem republicas representativas é a preponderancia do
eomo tinhão o mesmo titulo os dous magistrados :eoder legislativo. Se perde a preponderancia já hão
e republica, passa a ser monarchia; -e para que esta·
chefes do governo de Lacedemonia.
Porventura todos estP.s magistrados, em cujas seja moderada ou rspresentativa é indispensavtll
0
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que o poder legislativo e o chefe da Qação tenha cada mesmo a ampliar-se, e que é da natureza do homem
um uma influencia igual níl orgarúsaçãó aas le,i s :· amar o poder.
·
porque se esta in1luenci~ não fõ1· igu111, e fôr maior
Nas monarchias representativas, dous riscos ha a
a do monarcha, já . então· o governo passa rã 11 ser correr:
uma monarchia absolµta ; o corpo legislativo per1. 0 A reunião dos poderes no corpo legisla.tivo ·
d~rá o voto deliberativo, e os seus memb'ros não o q:ue constituiria a tyrannia de muitos.
•
serão mais do que simples conselheiros ·do monar2. 0 A reunião d.os poderes do chefe da nação, <>
cha. Se fôr maior a influencia do poder legislativo,
então este será. pr.eponderante, e teremos por con- que li)~ daria o ca~acter de um mon,archa absoluto, e
sequencia uma republica, em que o chefe da nacão, formana a tyranma de um só.
Para conservar a liberdade entre estes dous escoposto que denominado Rei ou Imperador, não será
mais do que um archonte, consul ou doge, um mero lhos, é indispensavel que o poder legislati110 e o
monarchâ sejão armados de uma igual vigilancia : o
executor das leis.
Pelo que duas condições são especialmente pre- poder legislativo sobre os mini tros, que no exercisas para que se'Verifique a mornuchiBr representa- cício do poder executivo podem favorecer a tyrania
tiva ou te.mperada . 1. • Que 1;1a formação das leis de um só; e o monarcha sobre o corpo legislativo
o monarcha tenha tal influencia, que possa contra- para que este n~o possa sahir dos limil es que a na~
balançar as resoluções do poder lr,gislativo, e que a ção lhe tem marcado.
Estas c;o~sidera.ções derão nascimento ao poder
sua autoridade seja capaz de força-to a não sahir dos
limites dos seus poderes, e a encerrar-se no texto mod~rador, que é o .baluarte da liberdade publica e
da constituição. 2.• Que da outra parte os repre- a mais firm e garant.1~ para a nação de que nós, que
sentantes da nação, em quem muito principalmente somos os seus leg1t1mos representantes, e os que
reside o poder legislativo, concorrão com o monar- nos succederem em outras assembléas, jámais nos
cha na creação da lei, e modifiquem ou ·temperem a transformaremçis em seus senhores e tyranoos.
autoridade do mona~·cha .
A n_ecessidade ~este p~der supremo, não escapou
Se pois são estas as condições indispensaveis para a .muitos dos sab10s legisladores das antigas repuque o governo seja monarchico representativo se blicas.
Lacedemonia teve Ephoros; Roma Tribunos;
são estes os indicios e signaes que-o caracterisão, é
evidente: I. 0 Que tirando-se ao Imperador a sancção Carthago, o se~ con~el_ho dos Cem, e Veneza, o dos
nas leis admin1stfativas que decretarmos nesta as- Dez ea Quarent1a cnmmal. Todas estas auloridades
sembléa nós o despojamos de um direito essencial- erão vigilantes ~e~tine~as, postas pela naçüo junto
mente inherente ao augusto caracter de monarcha dos corpos ~dm1mstrat1vos, para lhe denunciarem
constitucional, que lhe conferio a nação, cujo voto os erros e as usurpações das diversas autoridades.
devemos exprimir e não contrariar. 2. 0 Que certa- A. n_atureza destes goyernos, todos republicanos,
mente contrariamos o voto d!l nação que o nomeou ex!gia que esta Atalaia da liberdade publica esti seu monarcha constitucional e quiz ser... regida por v~sse separada do chefe da nação, bem como é inuma monarchia :representativa; porque não te~do ~1spensavel que nas monarchias representativas seja
elle a sancção, esta assembléa terá por isso mesmo a mse~aravel _do monarcha, para o não constituir
preponderancia nas leis que fizer ;.o Imperador será subd1to e mero executor da vontade do corpo leais0
um mero executor dellas; e o governo já não será lativo.
Se a nação ror si mesma fizesse a lei, não podia
monarchico representativo, será, republicano emquanto se não restituir ao supremo chefe da nação entra'. ~m duv1~a. qne a sua vontade conhecida não
uma regalia inseparavel do monarcha. 3. 0 Que per- constitmsse a lei, e qu e ello. não fosse concebida em
juram as; pois solemnemente promettemos manter espi..rito de rectidão, e não tend es~e ao bem e utilio governo monarchlco representativo, e o transfor- dade geral~ porém obrar por si mesma, e obrar
mamo? em uma republica, uma vez. que passe o ar- por seus representantes, são cousas bem diversas.
Estes mandatarios, allia~do á augusta funcção que
tigo em questão.
Cumpre que jámais percamos de vista que o mo- lhe é confiada todos os cuidados, todas as ambições
narcha cónstitucional, além de ser o chefe do po- que atormentão os homens, a sua vontade e o seu
der executivo, tem demais a mais o' caracter augusto interess.e _particular e pessoal podendo achar-se em
de defensor da nação : elle é a sua primeira autori- contrad1ç~o com ~ vontade e interesse geral, cumpro
dade vigilante, guarda dos nossos direitos e da que a _naçao constitua ª.sua s~ntin~lla naquelle que é
super10r a todas asc~s1deraçoese mteressesparticuconstituição .
lares, e que tem um interesse eminente em manter
Esta suprema autoridade, que constitue a sua a constituição pela qual existe como monarcha; que
pessoa sagradá e inviolavel, e que os mais sabios nada póde sem ella ; e que obrando contra ella terá
publicistas deste tempo tem rep 11tado um poder so- contra si a opinião_publi?a qu e o vigia bem de perto?
berano distincto do poder executivo por sua natuOra, esta garantia nacional não póde ser effecliva
reza , fim e attribuições, esta autoi:idade digo, que sem que o monarcha tenha o direito de examinar e
alguns denomin@o Poder neutr.o ou Moderador e sanccionar as leis feitas pelo corpo legislativo, e de
outros Tribunicio é esse9cial nos governos repre- suspender os seus actos todas as vezes que forem de
se,nta tivos.
encon tro com.ª vontade geral.
• Em verdade, senhores 1 desde o momentO em .que
Estando . pois deIIl:onstrado • que a sancção é não
a nação não podendo exercer por si mesma tddos só um direito esse ncialmente inherente ao chefe da
os:Seus poderes, delega o exercicio delles: uma sau- nação, no ~overno monarchico representativo mas
davel desconfiança de perder a sua liberaade e ca11ir tampem que é uma garantia nacional,é evident~ que
debaixo do jugo da tyrannia, se colloca ao lado. da ~egar ao Imperador a sancção nas leis administra. co.nfiança, que ella tem nos seus mais acreditados tivas qu e fizer esta assembléa, é despoja-lo do carepresentantes.
racter de monarcha; é -privar a nação da segurança
A nação não ignora que todo poder tende poi.· si que deve Ler de que estas leis são ~nformes á von-
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tade geral e não offendem aos seus direitos e aos do veto, mas .simplesmente uma r~presen.tação como
monarcha, que ella muito interessa em defender. tem o presidente dos Estados-Unidos, que ninguem
f'ião pó~e certamente s~r razão s.ufficiente pa1:a dirá que ó um monarcha; :tlguma desculpa tiverão
não necessitarem de sancçao es.tas. Ie1s 1 o serem fe1- . eJ'!l ·decretar que o rei não ~eria a sancção nas teis
las em uma ass_embléa const1tum~; porque com feitas por aquellas côrtes; pois não só estava 0 rei
esta qual!da~e nao se afiança á naçao q~e a nossa ausente em uma distancia de mais de duas minevontade sera sempre c.on~orme aos seus interesses; guas, mas demais a mais não ~e sabia em Portugal
nem por sermos constltum t~s temos ~oder de m~--. se co1u effeito elle adheriria ao sysLema que Portuda,r a fórmu do govern~ e privar. a ~açao de um d1- gal tinha abtaçado; e convindo fazer quanto antes
1:e1to que Ih~ é propr10 .essen~.1al a sua seg~rança, a constituiçã.o e as reformas que ella demandasse,
, hb.erd_a~e e mde.pendencia : p~1s C?mo eu disse no era necess~no. remover o estorvo d0 esperar por
pnnc!p1~ ~éste discurso, nós nuo viemos faze~ uma uma sancçao mcerta, e de tào longe. Om isto não
const1Lmçao para um povo selyagem que nao L1- se verifica entre nós; nós temos aqui o Imperador
v~sse governo. a~gum. Neste umco caso é quo te- ê estamos certos dos seus princípios conslitucionae~
namos o arb1Lno de adoptar a fórma de governo e do amor que Lem ao Brazil corn o qual se acha Jique nos par_ecesse mais convt'niente :. mas feliz- gado.
rn1:mle nós nao estamos 11.e~te e~tado,_Já te~o.s um
Portanto voto contra o artigo, porque ó diamegoverno: os poderes poht1cos JÚ esta~ <l~v~d1dos; trai mente opposto, ê subversivo da fórma de goYerng
sómente nos pertence clcclarar as attnbu1çoes que que decrelou a nacào.
·
.
tocão a cada um, segundo a f6rma de governo já
O R..ANDRADA MACHADO : - O nob.re preo_p1adaptado, e não negar as que forem essenciaes,
porque sem ellas deixaria de ser o governo que a nante sah10 ~campo con~ grande e troa.do, mas u1nação tem decretado e que nós juramos manter. Se f~lizmente nmguem aqui ~ullou d_o dtrmto de san~
pois a nação já decretou que fosse monarchico re- cwnar: 0 que s~ disse fot q~e nao P?dia compelir
presentativo o seu governo, e se nesta especie de ao poder exe~u~vo a sancçao nas lCJs de uma as.
.
governo é essencial que o seu chefe tenha a sane- sembléa const1tuu~te.
ção, nós não lhe podemos negar, sem que mudomos
O ~10bre pre_opmante considera nece~sa_na esta
a fórma de governo; elle já uão será monarchico san.cçao, mas nao mostrou como er_a adm1ss1vel; no
repi:esentativo porque lhe falta uma qualidade que mais que cxpendeu nenhm~a razao t_em ... troux~
lhe é essencial,e se tornará em republicano, ao me- para_ ex~mplo as côrt.e~ de L1sbôa_, e disse que se ah
nos emquanto durarestaassembléa con titninle, que se nao Lmha estabelecido_ a .sancçao era ,Porque o rei
nella pretend~ fixar a prepondqancia nas leis que estava ausente e só e~1 lia a reg~ncia ... ~as o
fizer, e não deixar ao Imperador mais do que 0 po- n.obre deputado bem pod1~ ~êr qu.e ameia qne la esder pas~ivo da execurão.
l!vessc o monarcha. a dectsao sena a mesma.
. ~
Quanto ao que disse da assembléa de Franca enTambe~ é de_slltm~o de tod~ a força o ar~me_nlo gana-se; porque os artigos constitucionaes niÍo' dede que amda nao esta delermmada ª-maneira co_m pendião de sanccão ... (No mais não se e t d 0 t que o Imperaclor ha ~e ~sar da san~çao, nem estao chigrapho.)
•
.
n en eu a
.
.
declarados os seus lumttes. Isto nao obsta, porque
pelo menos nós não lhe poderemos negar o voto
O Sn. CA_nNEmo DE CAMPOS :-~ a mostrCJ o quante>
suspensivo; portanto se o Imperador recusar sane- era essencial que na. monarclna representativa o
cionar alguma das leis que fizermos, o que não é s~u supremo _chefe seJ.ª rev~sttdo do poder de sanccrivel, visla a circumspecção com que as fazemos, e c10nar. as leis a~m1mstrallvas; os argumentos que
os limites que nós mesmos temos posto aos nossos produzi, _e que o 1l~ustr~ preopmanle procurou mais
puderes, ficará a lei guardada no ru·cbivo desta as- antes deixar em s1lenc10 do qnr refuclar, reconhesembléa ató que determinada pela constituição a cendo a forças delles, mostra? bem que em todo o
natureza deste ~elo, se conheça o eífeilo delle. Isto tempo e em qualquer assemblea, uma ~ez que queinão servio de embaraço á assembléa constituinte raf!!OS c~nservar O gove.mo monarclnro represonde França, pois antes de concluida e jurada a sua ta~1 vo, nao . podemos pnvar o monarcha dcsle diconstiluição ella levou á sanccão real os decretos re1lo que é mherente á sua pessoa, não coma regaque hia faz~ndo ; taes forã.o ôs decretos de 4 de lia, ornaml'nto e expl~ndor da ~ua alta dignidade,
Agosle> de 17 9 que abolirão o dizimo e os direito's rr,ias como ~ma garantia d~ naçao, q11ando ella por
feudaes; todo estes decretos forão sancciqpados s1 mesma nao ~11.z. as suas leis. Ora, por ser esta aspor Luiz XVI, e ninguom cerLamente dir!' que srmbléa consL!Lmnle muda ella de natureza? Não
aquella assembléa não era con1posta de deputados so~os nós repr~sentanles? E que segurança terá a
sabios o animado de um excessivo amor da liber- naçao, por ma10r conceito que nó lhe mereca111os
dade.
que não abusaremos dos direitos que nos con"fiou, ~
Nas bases da consliluição de Portugal, foi aonde que faremo~ empre calar a n9ssa v~nlade particnvi uma igual resolução, e procurando nas discussões lar, para I\UO darmos alten~ao senao ao interesse
das CÕrtes as J'll.ZÕeS em 'quê a fundárão, nada achei r ger_aJ?
-'
a este respeito; toda a discussão correspondente a
As objecções do illu lre preopi.nantc são de muito
ess-e artigo versou sobre se o veto deveria ser abso- 1 po.uca monta, só elle aoha grande diillculdade em
luto ou suspensivo, e nada disserão relativamente levar á sancçã·1 as leis, antes de &"Lar determinado
a Ler lugar a sancção nas leis das cõrles extraordi- o modo com que ella ha de ser dada. ·
narias e constituintes. Porém além de não mereceQuando fallei das córtes de Lisbõa, foi seni durem grande conceito as decisões de umas oôrtes que Tida para fazer vêr que nellas havia uma razão .estendo sempre na boca o n~e do monarchia, cons- pecial que não se verifica entre nós; sei que ha v4a
tiluirão uma verdadéira republica, despojando o 11ma re~ncia, mas esta regencia não podia ter um
monarcha das regalias as mais ess~nciaes da corôa, direito que é privativo do mo'n archa; ella era ..Sj- e tanto que oste chamado veto suspensivo que lhe mente destinada para ex:ecutar pontnal_men,te,. as
conferirão pela con tiluição, realmen1e não é um • leis das. curtes, ra lllna_autoridade ·a guerr1 só có1n33
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petia 0 poder executivo, e não o poder vigilante. tanto qúe os decretos da asserubléa constituinte não
Não conftlndruuos este poder. com o P.oder eX:ecu- depen~em ~a sa~cção I_mp1Jri~Í. ~/as d!z~m a q.sse'?tivo, e 0 iUustre preopinante o confundi.o.
1 biéa nao é ipfall~vel ~ e sugeft~ ~s paixoes e o .1Hl. o monarcha, poste que sej~ ? chefe do po~e~· exe- pera~or é un~ anjo, nao \e~ p_a1xoes? O Imperador
cutivo não tem o seu exerc1c10, os seus nnmstros é ,mais suge1to a ossas pa1xoes porque tem para
~ão os·' que exercem .este poder, e p.or is~o e~les são ellas mais incei:itivos; ci;in;imanda a força 1 d'á os
responsaveis e não o monarcha; a sancçao n~o per- ~m pregos, ~s ~ouras e é quem executa .~s leis e. P.?r
tenco ao poder executivo, como inculéo.u .º 1llustre Isso tem mais mteresse e,m q11r:i ellas seJ~º á 1ge1t6 :
membro, e uma attribuição do poder v1g1la.nte, ou nós nada disso temos e sumos tcmporanos e .torn.amoderador, que nas monarchias representativas só 1,n~s par!1 o que de antes ~ramos. 4. ussemb,lca rlao
. .
e 111lall1vel: e o Impcra~or é? Ne.go. E tanto
0 monarcha póde exercer.
Quando me referi á assembléa c~nst1tumte. de \10,mem pomo nós; e d~m.ms tem maiore.s ~nt.raves
França, não produzi exemplos de art1go.s cons~it~- para \"~r ª·verdade, mais 111cent1vo de pa1xoes. _
cionaes, porque a questão versa sob1·? 101s admuusS~·· pres1denl.e 1 Quan~o. o~ novos nos man.dar!1o
irativas sómente; mas não se podera negar que as aqm pura fazer a const1t111çao e as reformas md1sleis sobre a abolicão do dizimo e dos direitos feu- pensaveis, estavão convencidos qué essa conslituidaes tenhão uma i·C'lacão mais -intima, e se pódem ção e que essas reformas erão nec·essarias e sabião
eonslderaT mais preliminares da constituição do quaes ellas erão. Viemos com pleuos poderes; a
constilnjção e as reformas devem ser effectivas; e
que as que ríós até gora temos feito.
Eu bem podia dar exemplos até de artigos verda- de ~1enhuma fórma devem depender d_a s.ancção Imdeiramente constitucionaes, que aquella mesma as- perral os dec.retos da assembléa consttlumte. Passasembléa sujeitou á sancção do rei; pois na occasião rão-me os outros argumentos do nobre prl'opinílnte.
em que pedi.o a sanccão para as leis que indiquei, Em uma RP.lavra vqto Jlara que o arl. 3.• passe inviotarnbem remetteu os ·artigos da declaração dos di- lavelmen\.~ ~ai corno cslá.
'
rei tos do homem que já então esta vão discutidos:
O Sn. f\NURADA MwrADO : - O nobre preopinante
estes certamente são artigos constitucionaes; mas expendeu os sens sentimentos libernes e isso não
não é essa a nossa qtiestão.
desagrada: mas não posso deixar de dizer quo
O Sn.. Hmrn.1QUES DE REZENDE : - Em tempo no- ataco ti de certo 111.odo a pessoa do Imperador; ell.e é
nhum a minha falta de memoria, de lu:i:es\i de fa- um ente methapl~j_-iç_o; e eu quizera que não fallascilidade para enunciar-me em publico me foi tão semos no S'êil -nome senão em casos de extrema
sensível como agora.
necessidade.
Eu conservarià na lembrança todos os argumenO SR. HENlllQUES oE H.ezRNDE: - Eu não fallel
tos do nobre preopinante, e faria por combater um no Imperador s'enão pela lig~ção que esta idéa tem
por um até prostra-los por terra ; porque com effeito como cbefe do poder executivo; e não para duvidar
os meus princípios são todos avessos aos do illnstre se elle cumpriria ou não as reformas; foi para
dep11tado .
mostrar a incompetencia a~ora dessa sancção, que
Em todos os publicistas que tenho lido, apezar se fosse necessaria era inseparnvel da sua p'essoa e
'Cl.e haver lido pouco, Lenho visto que os decretos porqne oulros nobre~ deputados forão os primeiro
das assemhléas constituintes não dependem da sanc- que fallárão nisso. Quanto a ser o lmperàdor um
ção reál, nem é possi vel que dependão, Sr. presi- ente methaphisico, nós lambem o somos, porque
dente, porque ella é que deve marcar os limites dos igualmente estamos aqui como poder e não como
poderes: ella é que deve estabelecer as regras de homens; por isso não julgo essa razão de muito
conducta dos poderes constitucionaes e a parte que pezo~ ainda quando essas methaphisioas tivessem
o chefe da nação deve tJlr na facLura das leis; em- algum lugar.
q,u.anto isto se não faz, tudo ~stá em suas mãos,
O Sn. Ronn1GuEs DE C.\RVALHO: - Acho que o
salva a monarchia constitucional.
Tambem não posso admittir essa essencialidade objllcto da questão não é a sancção das leis, é a
da sancção imperial: nada é essencial nesta ma te- fórma de s.ua public11çâo, logo é estranho o que se
ria, Sr. 'presidente; Ludo procede dos interesses dos não limita a este pqnto: comtudo, como se tem
povos e da conveniencia que elles achão em taes e fallado de sancção· direi o meu parecer. Ou nós
taes instituições: e tanto é assim que os reis têm estamos todos do_ boa fé ou não. s~ P.stamos. devetido poderes mais ou menos limitados em diversas mos acredi.tar que o Jmperador não pretende sanccionfr a constituição. Na. sessão Imperial, mui claconstituicões.
»as déixemos isso agora de parte, pois que não ram~nle elle o disse em sua falia; tractou de
, estamos tratando da sancção nas legisla,turas ordi- acceitação e não de sancção ; não temos por~a~to,
quo tractar sobre este objecto. Sobre as leis da
narias .
·
a~scmbléa. que não resJleitão a çonst1tu,ição, não
Que fazemos nós agora, Sr. presidente?
Estamos organisando a constituiçã:/.f e fazendo, acho ~undame~to para ti,rarmo~ ao chefe da nação,
segundo o nosso juramento, as reformas indispen- revestido da d1gn1dade ~lmpeoal, um direito gue
elle tem ~esde que foi acclamado, qual (l de entrar
saveis.
.
Ora, se feit~ a constituicâo o Imperador n~o a na facção das leis com aquella parte, que é inl)e.rente
sanccionar, visto querer-sP-lhe dar a sancção?
á sua alta dignidade. E' ou nãp pr~ciso na monarA resposta de um nobre deputado é : não teremos clúa ponstitucional a sanCQãO d,o <;h~f~ d~ nação,? E'
~onstituição. Se feita uma reforma, que por, ser prec1s~, como uma barretra a ,atfotrru;u~dade e ao
indispensavel, é de nossa obrigação .fazer, 0 1 Impe- despotismo .
ndor não quizesse sancciona-la, que se ,seguiria?
~ na~ão •não tem .nenhum ,proyeito, em que a
A mesma ràsposta : ·nãó termos ª "reformll!t Ora isto arb1trar~eu.ade PílSSe de wµ., par,a.1 outro poder· a
. :Seria illudir os povos ; seria pel'der os fin& para que tendenc1a para o de~pQtis.nw ê natural ell\ 1todas
aqui nos mandarãó ; trabalhariamosndebalde,., por- as. ª\ltorid~des; evitar est~ ,mal, é t.odo Q ma~
que no fim dir-se-hia - não sancciono- é por- ne,o do systcma constitucional e é por isso que 01
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poderes se dividem. Em uma monarchia constit\lCÍo- · · Devemos pois conclúir, que supposto pareça por
nal a responsabilidade é um freio ,_con~tan.te das vent11ra, g_ue 1 as ~eiey r.e guiamentares nada .te~ de
autoridades e empregados ;.,tpdos esta~, wge1tos ~o c~.rpipum.,~?,IJ1 1 a rnq~l~ e. *11~!!-reza da c~!1stitu19ão;
·castigo 'do abuso ; :e ~e o monarcha o ~ao está, es~ao na,P. ,fo 1. ~m_ ye~da~~ iss& !!S'sim ; 'antes er· a mesma
por elle os seus ministros .. Qual é ,porem a barr~,t,ra ç.qnsl!Cu~çao mteiram~nte , dependente "na pratica ·
que se oppôe ao corpo legislalivo, qu~do fizer leis dess;ts l\Ü~, regulamel:itàres ; de sdtle que· dév'e <sér
oppostas ao bem da nação ou.po·r ig'llorancia ou por tãio, livre e inqepend!3nte em suíl. ãcção o' poder ~ue
erro ou por precipitação ou mesmp por dqU:o ? E; a constilue, como aquélle que faz''il~ . leis constilutidependencia. da sancção, por is~o gµe nii.o :te co11si- vas o.u ~e- que depende a pratié~ e '.anda'me~to da
·dera sancção sem um espaço, mmo~ O"\l menor, .de C?llst1~mçao: Se . os . a~tos_º cQnstitut1ro~.,iP.q1s que
tempo para a ~onceder ou. neiJar, lrnntando, glo- d1manao ~ esta 11sse~blea nao s~o,s,ugeitos a s~ncçãg,
zando ou impedindo a pubhca çao da lei.
como cm do que , mqguem uegí\ ; nem menos ·por
Eis aqui como me parece necessaria. a sancção do uma consequ1rncia necessaria se pódem consiélerar
chefe da nação; todos nds o reconheçemas e por isso sugeitos á mesma sancção os actos legislativos della.
ella ha de apparecer na constituição e ~e ella é pre- Voto portanto e votarei, sempre pelo artigo dop'rocisa nas outras legislaturas, porqn!l o não será nesta 'r jecto; porque é co'nforme co,rn os princípios eleme'nSerá P. r ser constituinte Mas nessa pa,rle q1;1e dá a tares do systema co.nslitucional.
'
assem_bléa este nome, !1ªº é qu.e se quest10na_ ª· O SR. PEREIRA' DA CUNHA: - Eu já disse que não
sancçao, logo o nome n~o é q?e impede a saneçao, havia assistido á conferencia da commissão de
Nós temos de fazer muitas leis; nós nos . co~pro- constituição de que tenho ·ª- honra, d!:) sei: membr9,'
met~emos a fazer a.s reforma:; urgentes e md1spen- quando meus iUustres companheiros reduzirão a
savPIS .! todos os dias o.s obJectos destas reformas projeoto .a ; ma teria deste . decreto; e por !\em da
nos .va?. parecendo. mais amplos e teremos u~a ordem e não me fazer disculo ua opinião dé meus
mult1phc1da~e de .leis, em que o. chefe da na~ao illustres companheiros, convim e sustentei que o
representara de sun_ples manda_tar10 à.a assemblea ; projecto passasse á ~· disc.ussão ; mas nem por isso
e é isto o que a n_açao quer? Nao me consta; anteS' esto u inhibido <l e emitti r ,.rn,inhas idéas' a este ressupponho que nao r q~1lmdo contemplo, lJ.Ue sendo peito, . resalvando uma contestação em objecto tão
esse chefe q_uem deu u'!lpulso ao nosso actnal sys- importante e transcen.dente, que é verdadeiramente
tema, a naça~ sem hcs.1t.ar º· acclamou seu Impera- um dos principaes artigos da constituicão, cujo
dor; o .que nao quer dizer simples .execulor, antes resultado deve apparecer definitivamenté em seu
quer dizer que des~e logo º· reyestm dos poderes devido tempo.
que _competem á mruor das d1gmdades.
.
.
_Nã~ foi se.m fundamento que eu prupuz o meu
~ao no~ serv~m os exemplos .da França., allJ pr1ro etro proJecto de decreto para determinar quaes
ardia um fogo 1mrr.ioderado d~- hberda~e at.1çado as leis que actualmen te nos obrigavão e a circumspelos abusos dos reis;, combat1a?-se os partidos ; tancias em que e!las exigião sua comprida execução ;
nós. esla~os _em perfeita harmoma . com o chefe da visto que send9 tão varjadas as épocas de sua pronaçao; n11;0 sao delle os eL"ros anteriores, antes µor mulgação era de abso1uta necessidade que tão intee!le tem sido ~mendados; ~a elle devemos a resolu- ressanle objecto fosse tratado com madureza e
çao _da nossa mdependenc1a, pela qual somos uma reflexão para evitar a's incert.ezas e anomalias que
nacao nascent~.
.
.
pódem resultar de sua diversa intelligencia. Não sei
Conclúo p01s, que ~e risque o terceiro ~aragra- que m.oti.vo houve para paralizar esse projecto, pois
pho, '?esmo p~rque nao se tracta n ~ste _proJ ect~ de sendo offerecidp na sessão de 5 de l\faio, ó primeiro
sancçao, mas· simplesmente da pubhcaçao da le1.
depois da iustallação da assembléa e.tendo merecido
O Sa. FRANCA: - Direi com franqueza os meus a approvação do parecer da commissão de legislasenlimenlos sobre a doutrina do 3° art. do projecto ção, se Qlandou imprimir e se acha a muito tempo
em discussão. Eu foco diffe renca entre assemblea sobre a mesa da ~ecretaria, sem se dehberar se.este
mérament.e legislativa e assembléa constituinte. assenso dado pelos illustres membros da commissão
Nesta reside ti exercício pleno da soberania nacio- e acceitação desta augusta ass.;mbléa lhe dava o
nal e t1ão assim naquella : e o exercício do poder cunho de aulhentjcidade, para ,ser publicado ou se
soberano exclúe toda a idéa de dependencia de uma dévia novamente enlrar em discussão : deixo e~s a
ou outra autol'idade estranha, implica portanto decisão á sabia consideração Q.a assembléa.
Notei de passagem .estas id éa~ pa1a lembrar que
contradicção que as leis rmanadas de uma assembiéa constituinte sajiio sugeitas á sancção de·. outro achando-se estabelecida legalm~ute a_maneira e·
podei' político ainda quando mesmo. por, arhgo de fóx:m'.l _pel_a qual_ se expedem .os decretos, a.lvarás .e
constituicão se houvessem de suge1tar a sancção prov1soes do mm1sterLO e tnbunaes, parecia mais
externa âs leis feitas nas legislaturas ordinarias.
regular e prudeI\tl'). que a promulgacão das leis.fosse
Talvez pretenda alguem estabelecer differença Jeita pelo met~odo' exislente, a~é, qu1f ª .constituição
entre os aclos constitutivos e legislativos desta declare e decida s.e ~eve a~~1m .contmuar ou ~e
mesma assembléa; para fazer dependentes da coqvém ~J.tiirar, dep91s de ,~1scutid_a, esta matena
sancção os - segundos, sem -prejuízo da indole dos CQm a cu·cumsµ~,cçao qu~ ella ex'ige ;. ma~ como
primeiros. Eu porém não admitto essa distincção, parece qu~ esta a~semqléa .~\l~ga conve'!1ent~ ? proque além de QfTensiva da catheg_ori~ da represent~- JecloJ. então· a I_l8:º suppnm1r- s~ • a d1spos1çao do
0
~o nacional em caracter conshtumte· tem de mais· art. 0 eu 'reduzma a . s\la d~wr1~a aos t~r~os e!Uinconvenientes praticos, conLrarios a liberdade--<1ue. flDlencj.q <IJ.l.!l deve,s.er, conce~1d~ e. o Q'!,lendar_1a
-civil dos povos, que se procura estabelecer em bem assim - os decretos da ,pr,es.elJte assemb~~a ~.e~ªº~
ordenado systema; pois con~l~tu~~ sem ·\eis regu- pr,pmulgados lqgo que po~ '"'t:\la .~01em_ '~DfCl~nalamentares adaptadas ao equ11ibr10 dos poderes que M.S a tl"T··1
•
"
, • " .. ,
• ,
ella estabelece, é 1'.0rpo ~é.m alma: é sim~lacrói da 11 . O Sa_. PRESIDENTE declarou que ficava _adia'd a, a
·liberdade, sem acção propr1a que eftlcaz se1a pa\'a o •d1scussaQ PPfJ ~r .çhfü~a~a Jl.., ho;11i rr9il. /e/,\Ufí\ ~os
seu intento.
'""
t • ,,
1 ipareçeces. ·•
q ., ·11r
., •. , (\ ~, 'l' .. ,,-,
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« Art. '78 . .Se a representação uão tiver por fim
Não havendo .parecer algum de. commissão pedio
- a palavra o Sr. Ribeiro de S11mpa.io .e representaiido algum projecto de lei, depois de annunciadu na fórque na commissão de fazenda existia desde 4 deste ma do art. '72, a assembléa determinará, sem premez um requerimente de Manqel dos Sa~tos Pe- cedeuJ.is 'ussão, se ha de lêr-se naquella sessão ou
reira · e outros, requeTeu que fosse convidada a se ha de entrar na distribuição diaria dos trabalhos,
mes·ma illustre commissão a dar o seu parecer com quanqo lhe toca"!-. ii-Foi approvado
« Art. '79. Em qualquer sessão em que se leião as
a possível ]Jrevidade:
represen tações de que trata ó artigo procedente se
O Sn. RIBEIRO DE ÁNDRADA : - A commissão n~o decidirá sem discussão, se são ou não objectos de
se esqueceu do requerimento de que faz mençao deliberação. >>-Foi approvado.
o illustre preopinante ; 1!1as .quando o p~·etendente
« Art. 80. Durante o intervallo das duas leituras
requereu a esta assemblea tmha requendo a Sua de uma proposta (ArL . 55) póde sau autor pedir á
Magestade, que mandou consultar o conse~ho da assemblea que a suprima. E se a assembléa annuir
fazenda· ora a commissão ped10 estes papeis parll a esta supplica, o secretario escreverá no livro
sua instruccão emquan to não che.gào não póde (Art. 54) na página direita ;i do registro da prodar o seu pârecer. E' esta a razão ~a _demora e não posta - Suprimida cm ...... a pedimento do
o descuido que. se suppõe na comm1ssao.
autor. »
•
Passou-se ao 2° object.o da ordem do dia, que era
O S11. CARNEll\O DE CAMPO :-Como obre o regis·- tro das propostas e emenda se alterou este proo regimento da assembléa.
« Art. '70. Para que as representações seJaO j ecto de regimento, resolvendo-se que fossem dous
acceitas, é necessario que venh~? ass1gnad~s e reco- os livros, é indispen avel redigir este artigo em
nhecido o nome por um tab·~lllao. » - For appro- conformidade com a dita alteração vencida ; o que
_
.
vado.
. . ,_
póde fazer a commissão .
« Art. 71. Não se adm1ttirao representaçoes ass1gFoi approvado o artigo mudando-se as palavra
nadas por mais de uma pessoa. » - Foi appro- -no livro (Art. 54) na página direita á dg registro
da proposta-para as seguintes-á margem do revado.
·
.
.
« Art. 72. O presidente, na sessão ipunediata _ao gistro da proposta.dia em que lhe fõr dirigida qualquer representaçao,
« Art. 81. Depois da segunda leitura (Art. -56)
annunciará que a recebeu, declarando o nome de não será já permittido pedir a su prr s~ ão de uma
quem a fez e o objecto sobre que versa. »
proposta. »-Foi approvado.
O Sn. CARNElRO DE CAMPOS: -Como se emendou
O SR. PEREIRA D.1 CUNHA pfldio liçcnca para reti0 art. 69, determinando-se que as representações rar a emenda que offerecêra ao arl. 3° ~o projecto
podessem ser feitas não só pelo presidente" como sobre a promulgação das leis.-Foi concedida.
alli se estabelecia, mas Lambem pelo,s secretar10s ou
O Sn. PRESlDENTE assignou para a ordem do dia :
por qualquer deputado, julgo _n ecessario que .º que 1. 0 , o projecto sobre a promu1gaçiro d~s leis: 2. 0 , sese diz, neste art. 72, do presidente se amplie aos gundas leituras de propostas : 3. 0 , regimento da assecretarios e a qualquer outro deputado, pela rela- sembléa.
Levantou-se a sessão ás duas horas da tarde.ç.ão que ha entre o~ dous arti~os.
Foi approvado com a ref.enda emenda, a~rescen José Ricardo,_ da Costa Aguiar d'A ndrada, secretando-se á palavra - presidente -as seguintes - tario. secretarios e deputados.
·
·
.
<< Art. 73. Se a representação tiver por fim algum
Sessão 61!1 2'2' de dmaho tle t.823
projecto de lei, será remetlida á commissão, a que
por sua natureza pertencer. » - Foi approvado.
PRESIDE ' CIA DO SR . ANDRADA E SILVA
« Art. 74. A commissão examinará a representação; e se a não achar a~tendivel, assim o.parti~ipará
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da maa assembléa, que votara sem preceder d1scussao, se nhã, fez-se a chamada, e acharão-sé presente~ 56,
ha de ficar deferida ou se ha de reduzir-se a pro- faltando por doentes os Srs. Hodrigues Velloso,
pos1a. »
.
·. Gama, Ribefro de Resende, F rreira Barreto e ilDepois de brE!ve debate, f~1 approvado,. subsl!- veira Mendonça; e sem causa motivada o ·Sr. Martuindo-se á palavra deferida a palavra regeitada.
tins Bastos.
« Art. 75. Se a com missão achar a represen lação
O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, elida
attendivel proporá á assembléa que se reduza á
proposta ; e a assembléa votará sobre isto sem pre- a acta da antecedente foi approvada.
Por não haver expediente passou-se 1Í lª parte da
ce\ier discussão. »_:.Foi approvado.
« Art. 76. Assentado que a representação se redusa ordem do dia que era a discussão do 3° art. do proa p1·oposta, o seu autor será chamado á comm issão, jecto sobre .a promulgação das leis, que ficára
. que de commum accordp com elle se occupará neste adiado na sessão ·antecedente.
O Sn. ÁLMEIDA ALBUQUERQUE : - Eu me persua. trabalho. E i:iuando o autor não puder, ou não
quizer compar('(,~r_, ella o fará por si só, declarando dia que 11 m.a~eria deste terceiro artigo era simples, e
clara ; mas v1 que alguns Srs. deputados foliarão
se o autor appareceu. »
.
Fizerão-se algumas reflexões ; e afinal foi appro'- contra elle : por isso direi íllguma cousa.
Julgo escusado principiar, como tenho visto fazer,
, vado substituindo-se a expressão-será chamé).dopor protestações de fallar com franquéza; esta é a
-ést'outra-será convidado.
« Art. 71. Apresenta~a a proposta,.ª assembl~a a . nos~a .obrigíJ.çào; e me persuado q:ue nesLa augusta
ipandará inserir por meio de seu _presid~~ no ln:ro assembléél não ht1 um só {jeputadq, que não falle com
do registro das Ilropostas, e segmr-se-hao a respeito ingenuidade, e que, ná use da purezà de sous sendella os mesmos passos, qué nos artigos anteceden- timentos: t,ra).arei portanto só Q.e destrufr os argutes se apontão para as outras propostas, depois de mentos, que Lenho ouvido eon(ra o artigo.
~m nobre deputado trouxe para começo de seu
approvadas para a deliberação. ii-Foi approvado.
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discw:so na sessão de houtem as seguintes expressões de l\firabeqi.I, na assembléa constituinte de
França- Nós nãõ somos selvagens, que sahimos das
margens do Orenoco para formar uma sociedade e sobre este principio passou a tecer o seu discurso
mostrando com Mirabeau que em toda a monarchia
constitucional é indisputavel ao chefe supremo da
nação, considerado como legitimo protector dos
povos, o direito de examinar os ac_tos do pod er legislativo, e de lhes dar ou recusar o caracter de lei;
e depois de UJl!a longa, ainda que muita erudita
oracão, concluiu reprovando o artigo .
É' com o mesmo a1.1tor.cilado pelo nobro deputado que ou pretendo convencel-o.
•
l\firabcau dizia (a sim é) na assembléa consti•1uinte que os francczes não erão selvagens sabidos
da margens do Orcnoco para formarem uma sociedade; que a França era uma nação velha, e sem
duvida muito velha ; que tinha um rei preexistente,
um govemo preexistente, e prejuizos preexistentes:
dizia lambem que em todo u governo monarchico a
intervenção do chefe supremo é necessaria para
completar os actos de legislação ; mas porque não
dirá o nobre deputado á que a ordem de cousas se
aplicavão estas expressões de Mirabeau?
Elle não dizia bem clara, e positivamente que fallava só de uma monarchia jã organisada, e constituída ; mas que a França não tinha ainda chegado
áquella ordem de cóusas, em que o poder de querer,
e o poder de obrar podessem estar em perfeita harmonia! E que por isso elle altamente se explicava que
a faculdade de demorar a acção do corpo legislativo
só podia pertencer ao rei depois da constituição feita
e quando unicamente se tratasse do a manter ; mas
nll!1?3 quando ~e tratava de crear, e de fazer a constitmçao?
•
Ora s.ç a respeito dessa nação jã tão velha J\lirabeau, e os grandes sabios do sou tempo sustentavão
que só depois de feita a con'stituição é que o poder
de sanccionar as leis podia pertencer ao rei; como
não será assim para com uma nação inteiramente
nova, que pela primeira vez se ajunta para formar
o seu pacto social?.
Se se tivesse dado toda a allenção ao que muitas
vezes aqui se tom dito que nús pelo nosso juramento
nos ligamos a fazer a constituição e as reforma indispensaveis; eslava entendido que o artigo nào falta
das leis regulamenlare ; pois não é de tas gue nos
devemos occupar ; ~rn das materias propriamente
conslitucionaes ; e nestas eu não sei como se possa
imaginar outra sancção gue não seja a da vontade
geral da nação enunciaáa pela assembléa constituinte.
Pod,er-me-hão dizer, como me parece ler }ã ouvido, que é melhor deixar esta materia para quando
se tratar da constituição : mas como é que se hão de
transmittir aos povos as deliberações de ta assembléa em materia graves e. urgente , que exigem
providencia de lei, se se'llão tratar desde já das formulas indispensaveis?
Um dos Srs. deputados objectou que podia acon ·
tecer que o chefe do' poder executivo não qüizesse
estar pelas-medidas, que esta assembléa decretasse;
ao que ja dous nobres "deputados responderão : eu
só perguntarei como é possível que o chefe da nação
que tão voluntaria o oijicazmente encaminhou a instaltação da presente assembléa ; um chefe, que está
possuído das idéas as mais liberaes, que sabe que
todas as assembléas constituintes são independentes
de outro algum poder, que não seja o delegado para
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estabelecer, e couslíluir; que vê perfeitamente que
nós não queremos senão o bem da nação, com
quem os seus mteresses estão identificados· um
che.fe em fim cheio de tanta · docilidade que até se
resigna a depositar as suas proprias insignias para
entrar pela µrimeira vez nesta augusta sala, só porque assim foi decidido ainda. antes de todo o necessario exame, e discussão; se opponha ás providencias, que esta assembléa julgar necessaria·s ? Demais·
para que idéas assustadoras?
'
Todos os dias estamos aqui ouvindo qt1e os povos
estão em des.:onfiança; que são muitos os observadores dos procedimentos do governo; que o chefe
do poder executivo quererá, ou não qnererá; e mil
outras cousas : mas para que todos estes ter rotes?
Facamos o no so dever,marchemos sempre com dignÍdade; e não nos lembrçmos de que o chefe da
nação se opporá jái;nais ao que fôe justo.
Voto pois pelo artigo; que nunca póde ser entendido senão a respeito das materias consfüucionaes, e reformas urgentes e indispensaveis; contra
o que nada se pód ~ dizer com justiça. ,
O SR . RrnEmo DE ANDRADA : - .l!u pedi hontem
a supressão do art. 3° deste projecto, por dous princípios, superfluidade e incoherencia; hoje torno a
pedil-a, e por outro motivo.
Pondo de parte o que se fez em Portugal, e as
circumslancias de outras 'nações que se reformarão,
unicamente considerarei a marcha da nossa reforma.
ós deixamos em inteiro vigor a antiga legislação em quanto nãõ fosse rerogada; fornos convocados para formar uma assembléa legislativa e constituinte; e juramos fazer a consliluição politica do
estado , e as reformas indispensaveis.
Posto isto, pergunto qual é a lei que roubou ao
mona.i·cha a autoridade de ter parte, mais ou menos,
na legislação ?
·
Depois de installada esta assembléa', o Imperador
não legisla; mas quem lhe póde desde já tirar o direito da sancç_ão i
Pela lei que nos convocou e pelõ juramente que
demos, temos de fazer uma con:tituição, e reformes
urgente ; mas já está feita essa constituição?
Não; logo será necessario uma lei que tire ao
chefe do poder executivo a ingeroncia na legislacão
como sanccionador della j em quanto isto se não
fi ljlr assim, ou pela constituição, devemos suppôr
que elle tem o direito de sanccionar.
Fundadó nestes principios sou de parecer que se
supprirua o artigo, sem fallar dà questão se o Imperador deve ser privado do direito de sanccionar ;
pois se della se tratasse provaria que lhe compete a
sancção ; mas como não é e ta a materia de que se
trata; abstenho-me de defendei-a.
O Sn. P1:;11Emo DE ÜLivEIRA : - Sustentou a supressão do artigo, mostrando que elle conlinha doutrina desnecessaria e exij)mporanea ; desnecessaria
por não haver razão de pensar que o chefe do poder
executivo negasse a sua approvação a leis de reformas urgentes, pois bem tinhà man>festado seus senLimentos por muitos actos, e até no discurso que
tinha proferido no dia da installação da assembléa;
extemporanea poI" ser a questão da sancção toda constitucional ; questão assaz complicada e sobre a qual
se dividem os escriptorrs, querendo alguns e por
argumentos solidos, que até nas leis das assembléas
extraordinarias tenha lugar a sancção do imperante.
Por ultimo mostrou que bastava o grande risco de
romper a harmonia entre a assenibléa e ºô poder
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exec.utivo, para se µão admittir tal dispo~ição; pois
E' pois indispensavel que já de agora se declare o
era do dever dos representantes da naçao arredar principio universal de todos os publjcistas - que os
deUa todos os males, e procurar-lhe a maior somma decretos da asselJ!bléa constitnin te não dependem
de ·bens.
da sancção imperial.-Voto pois que o 3. 0 arL. passe
,
O SR. HENRIQUES DE HEzENDE: - Todos somos inviolavelmente la! qual está.
concordes nos mesmos principi1)s, mas eada um tira
O SR. ARouc11E RENDON :-Eu tambem voto pela
cousequencias bem differentes: .conv~mos que não supres~ão do arti·go, e levanto-m~ para qu~ a nação
ha receios de que o poder executivo nao dê cumpn- toda saiba o meu· parecer. Eu veJO esta 'assembléa
mento aos dec~·l:ltos desta assembléa, e o nobre de- embaraçada no deliberar sobre esta materia; e donde
putado que me prec~deu estando comigo que não ha provém este embaraço? De nos termos desviado do
esses receios, depois formou tantos escarceos que eu nosso primeil'o trilho; se religiosamente observassefiquei espanta do.
mos o nosso juramento, pelo qual nos ligamos a
Não ha taes receios, (dizem uns). este artigo deve fazerprimejr.o q~e tudo a i;iossa_constitni)ão, e depois
ser supprimido. Não ha taes 1:ece10s: eu conclúo as reformas md1spensave1s, nao enlranamos agora
dilferentemente: logo este artigo deve passar. tal nestas duvidas.
qual está, Sr. presidente se nós tives~emos_ mottvos
Demai eu e Lou bem persuadido que a assembléU:
para suspeitar, que o poder exec~L1vo n~o cum- e a nação querem dar a sancção ao Imperador como
priria os decretos desta assemblea, tenamos a chefe supremo ; logo para que tratamos agora disto
se"uir uma de duas : ou cedenamos do ngor dos antes da constituição? Por ventura esta lei é de
prlncipios, como já temos ~qui praticad~ fayor das natureza diversa das outras? Pois se não é e se a
circumstancias: ou tomanamos outra medida que const.itttição ha de ser approvada pelo imperador
eu creio que nunca será necessari1t.
por que o não será igualmente esta lei? Firm~
Mas porque· todos somos convergentes para o nestes principios sou de opinião que deve ser suprimesmo ponto porque todos concorremos franca- mido o artigo.
·
mente para a 'felicidade da nação: porque a assemO
SR.
AllAUJO
LIMA
:-Eu
não
pretendia
fallar
' biéa e o poder executivo trabalhão de mãos dadas
para o mesmo fim ·é por iss_o ':n~smo que não ha sobre a maleriu deste artigo; mas como vejo que vai
necessidade de alterar os pr111c1p1os geralm ente re- passando a opinião de que nós quizemos roubar ao
conhecidos: é por isso mesmo que este art. 3• deve imperador os seus direitos, devo explicar-me. A
com missão só Leve em vista declarar que estas leis,
estar essencialmente nesLe decreto.
como anteriores á constituição, não dependião da
Tem-se confundido, Sr. presidente, as legislatu- sancção do Imperador, e para isto ÍUI\.dOu-se nos
ras ordinarias com a presente assembléa: nas outras princípios de direito publico universal; tanto
leaislaturas a sanccão será marcada, e a sua fórma: basta.
m~s esta assembléâ installada com plenos e extrp.orAgora quanto a dizer o illustre preopinante que
dinarios poderes, não póde sim tocar em duas cousas nos temos desviado do nosso juramento pelo qual
como bem notou um nobre deputado ; não póde nos obrigámos a fazer a constituição e as reformas
tocar na monarchia constitucional, nem na religião indispensa'veis; respondo que se está trabalhando
catholica, que é a do estado ; mas ninguem póde em na constituição, pois esta assem biéa já incumbio este
razão negar que ella tem feichados em sua mão todos negocio, que não é de pequena monta, a uma como> mais poderes: quero dizer ella é quem ha de missão. Emquanto este trabalho se não conclúe occumarcar a divisão dos poderes: ella é quem ha de pamo-nos de outros objectos que se tem reconhecido
marcar as fórmas porque as leis hão de ser promul- urgentes·; se o não fizessemos nada teríamos que
gadas e apresentadts ao chefe do poder executivo: fazer. Portanto será bom que nunca se diga que a
ella d~ve marcar o termo e a fórma da sancção im- assembléa não cumpre os seus deveres.
perial, e sua maior, ou menor extenção: ella é que
O SR. ARoucuE RENDON :-Sr. presidente: Eu sei
deve tudo regular, estipular, firmar e estabelecer.
Ora nestes termps como pódem os decretos desta que a commissão está trabalhando no projecto de
constituição; mas nem por isso se segue que se não
assembléa depender da imperial sancção ?
Se nós livessemos de fazer só a constituição pode- tratassem os destas materias, nada.teriamos que fazer.
riamos guardar para depois de\la feita, decretar a Ainda nós não conclúimos o regimento interno, que
fóPma porque ella será apresentada ao poder execu- muitos dias nos ha de levar; mas no caso de nada
tivo, e como ella seria publicada: mas, Sr. presi- termos que fazer, serviriamos melhor o publico padente, pelo nosso juramento somos obrigados a fazer rando esta assem biéa com os seus trabalhos, por 15
as reformas indispensaveis: e como estas leis, que OJJ 20 di..is, até se ultimar a constituição; o contrario
já temos a,lgumas feitas, serão promulgadas ? Como é principiar por onde devíamos acabar.
E' nesLe sentido que eu disse que nós linbamos
se lhes dará esta sancção que ~nda ª. constituição
não marcou ? Como estes decretos podem fazer-se desviado do verdadeiro trilho; úa minha opinião a
elfectivos, tendo a assegi.b~a constituinte julgado primeira cousa que devíamos fazer era a lei fundamental; porque eu reputo os seus artigos axiomas
urgentes?
Não pódem de,.fórm_a al1711ma sem.elhantes decre- de direito constitucional, e destes artigos deduziriatos depender de sancçao : e necessano que este art. mos as leis regulamentares como corollarios desses
3° esteja n'este decreto, porque temos de publicar axiomas ; mas nós, por este desvio, estamos estabealgumas leis antes, que se publique a constituição : lecendo corollarios sem termos axiomas. 'fl)f'nO
é portanto muito em tempo, que e\le -aqui vêm, e portanto a·votar pela supressão do artigo .
não extemporaneamente como diz o nobre deputado.
O SR. CARNEIRO DA CuNHA:-Com esta suppressão
· E' mesmo·necessario que estes principios sejão o que faríamos seria suscitar .duvidas sobre a consaqui ·declarailos em todo o seu rigor porque eu tenho titucionalidade do_chefe do poder executivo : iamos
já ouvido gritar - Vallia-nos a sancção imperial - dar a entender um receio que não temos. O artigo é
E quem me diz que estas vozes que são de uns, se necessario ; convém que conste em todo o Brazil que
não vão espalhando por mais alguns ?
estabelecemos claramente que a promulgação destas
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leis não dep ende da sancçiro do Imperador; do con- Eu voto pelo artigo, porque estou persuadido que
trario se seguiria a desconfiança de que não pode- ludo o que pertence a materias constitucionaes não
mos dar livremente o nosso voto, o que induziria tem sancção. Quem nos mandou fazer a constituisuspeitas sobre os principias por9ue se rege o Impe- ção ? A nação ; logo só ella teijl a sancção desta sua
rador ; o que não tem lugar, porque todos estamos obra. Nist? 0:ão póde haver duvida; são regras gepersuadidos que é constitucional. Nada mais digo raes de direito commum; a questão diz só resporqtie c-s illustres deputados quê me precederão já peit~ ás leis sobre reformas urgentes e indispendisserão tudo. .
/
saveis.
A meu entender tambem estas leis não precisão
O Sn. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente, eu tambem
não pretendia fallar sonre a materia deste artigo, de sancção : 1°, porque a fórma e maneira de se dar
porque os illustres preopinantes que me precederão, esta sancção não está reg ulada por uma lei: 2°, portanto nesta, como na sessão· passada, tem por ma- que reformas não se pódem considerar senão como
neira tal dillucidado a questão, que seria fazer-me parte das leis constitucionaes.
A constituição é o epilogo de todas as reformas
enfadonho, se pretendesse accrescentar ~ais alguma cousa; como porém o honrado membro o Sr. que uma nação faz na sua l!)gislação política e civil ;
Rendon acaba de dizer, que só nos deveriamos ter como taes as leis sobre reformas entrão na ordem
occupado da constituição, e que até procederíamos e leis const itucionaGS, e neste sentido, como disse,
em ordem, se por 15, ou 20 dias se fechasse as ses- compete privativamente á nação approvar, ou desapsões etc. ; não posso 1~em devo deixar passar em provar a obra, de que encarregou os seus represensilencio semelhante~rincipio, que em certa modo tantes, isto é, sanccional-a.
Todavia para maior clare:i.a, e precisão, e para
parece atacar de frente tudo quanto a assembléa tem
tirar toda a duvida, coriformando-nos ao nosso juaté aqui feito.
ramento, eu quizeraque expressamente se declarasse
Se o i!lustre deputado houves.se por um pouco re- quaes erão os decretos desta assembléa, que não
ílectido, q e o fim porque nos ajuntamos niste precisa"ão de sancção para a sua promulgação; e por
augusto recinto não foi só para fazermos a consti- 1.sso offereço a seguinte
tuição, mas igualmente as reformas neccssarias e
indispensaveis, sem as quaes jámais a constituição
<C EMENDA
poderá progredir, de certo não avançaria as idéas
cc Os decr etos da presente assembléa que tiverem
que exµe ndeu. Além de que, seria decente que
estivessemas mettidos em casa, emqua'nto não fosse por objecto l•'gislação constitucional, ou reformas
apresentado o projecto da coustit1licão, havendo urgentes e indispensaveis, serão promulgados sem
aliás tanto a fazer, tanto µ. providencíar, e tanto a preceder sancção . -0 deputade>, Ba.râo de Santo
reformar? Ou é por ventura obra de pouco momento 4111aro.» -Foi apoiada.
a feitura da constituição? ~u pela mínha _parte
O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-Sr. presidente:
confesso ingenuamente que ella excede as mmhas Supposto eu t.ive cedido da3ª vez que me toca a,fallar,
poucas ou nenhumas forças, e que só a obediencia todavia apparecom cousas a que me não posso calar.
ás ordens da assembléa me forco u a aceitar tão ardua Dizer um nobre deputado que esta assembléa devia
tarefa.
•
· suspender os seus trabalhos, por alguns dias,, até
Em uma palavra, senhores, aproveitemos o tempo, que appareça o projecto de constituição, é esquecortem-se discussões superfluas, evitem-se rodeios., cer-se do juramento que prestou, e do fim para qu e
isto entendo eu ; mas não se diga por mo(lo algum foi in stallada esta assembléa, que é fazer a constique havemos faltado ao nosso juramento. Muitos se- tuicão e as reformas indispensaveis; é dar ao mundo
nhores tem Lambem querido envolvera com missão em um'a idéa de que esta assem biéa se tem deslisado, e
outro ponto de consideração, que nem vem para excedido os seus deveres .
•
aqui, e menos é este. o lugar p~prio de tratar sem e:;.
Eu quero, Sr. presidente, que se declare e que se
lh11.nte questão, sobre o modo, porque deverá para o diga á nação, e ao mundo inteiro que esta assembléa
futuro ser -posta cm pratica a sancção, o que de certo tem procedido muito -em regra, e qu e tem direito a
será discutido com toda a madureza; e para então fazer a.s re.formas i.ndisp eusave~, e que n~o passe
guardando o que tenho a diz~r sobre tão int~re~s~nte surratell'amente a 1déa de que não cam10hamos
ma teria, farei vêr quaes sao os meus prmc1p1os; competentemente.
e baste por agora ponderar que a commissão,
O SR. IlrnErno DE ÁNDRADA pedio a palavra, e recomo já aqui se reflectio procedeu da melhor quereu que se visse se era ou não apoiada a supressão
boa fé.
do art. 3° que propuzera, pois era uma emenda
Tambem não posso ouvir o que se tem querido supressiva.-Foi apoiado.
inculcar; como é possível, ~r. presi~ente, que S. M.
Julgou-se a ma teria sullicientemente discutida;
o Imperador deixe de publicar as leis, que lhe forem
0
apresentadas? Não tem elle dado tantas provas ?os e o Sr. presidente disse que se passava ao art. 4.
Antes porém de ser lidQ o dito artigo, suscitou-se
seus principios constituciopaes, e do qnan t~ se mteressa pela felicidade d_a ~ua e nossa patr1a ? Ou a duvida se o autor de uma em~nda entrava no
-será por ventura este receio tao mal fundado bastante numero dos que o regimento assjgnava como preciso
que votassem a favor de uma emenda para se consipara nos demorar e prendér? Não por certo.
Marche a assembléa sep1pre de accordo com o derar apoiada.
O SR. HENRIQUES DE RE:r:ENDE :-Eu creio· que nos
Tmperador~ não se desvie das suas attribuições,_ ~
menos se ingira nos outros poderes, que tudo ira 5 votos que são precisos para se apoiar uma emenda,
__·
bem e '3m breve veremos o complemento dos nossos não se conta o aut91".
trab~lhds e esforços. São pois esta:s as reflexões,
O SR. COSTA AGUIAR :-Eu acho que o autor da
que por ora me occorrem quanto á st1pressão do emenda deve entrar no numero dos 5 ou 10 memartigo.
bros marcados no regimento para apoiarem as emen.O SR. B.A.RÃO OE SANTO AmRo :-Sr. presidente : das nas segundas e terceiras discu_ssões ; porque
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quem faz o mais., pielhor fará o menos, quero dizer,
se elle vota na discussão, afinal como não poderá
apoiar Y Além de que, a razão porque se exige que
as emendas sejão apoiadas, que é'}lara não se fazerem sem consideração, não exclúe nem póde exclúir
o propri'o autor; e menos o regimento o declara ; o
que de certo faria se o mesmo autor não devesse
entrar neste numero
O SR. PRESIDENTE -propôz á votação a materia; e
decidio-se que o autor da emenda entrava no numero
de votos preciso para se julgar apoiada.
Passou-se ao art. 40, do seguinte teor :
«Art. 4. 0 · A promulgação será concebida nos termos seguintes: D. F. a todos os nossos fieis subdito
saude. A assembléa geral constituinte e legi !ativa
do Brasil· tem decretado, e nós-queremos e ordenamos o seguinte. (A letra do decreto) . Mandamo
portanto a todas as autoridades civis, militares, e
ecclesiasticas que cumprão, e foção cumprir o referido decreto, em todas as suas partes, e ao chanceller
mór do lmperio que o faça publicar na chancel!aria,
passar por ella, e registrar nos liVTOS da mesma
chancellaria a que tocar, remetteudo os exemplares
delle a todos os lugares aque se costumão remetLer,
mandando o original para o archivo publico. Paço
da assembléa, 12 de Junho de 1823.-Como relator,
Aratijo L1:ma. »
O SR. MuN1z TAvAuEs :-Estou certo que a mente
da commissão era dar a S. ~L os seus títulos de
Imperador Constitucional e Defensor P erpetuo do
Imperio ; mas parece-me justo que expressamente
se acrescente ao artigo o seguinte-Dom Pedro por
graça de Deus, e unanime acclamaçãô dos povos,
imperador constitucional e defensor perpetuo do
Brasil, etc.-Foi adoptado o additamento.
O SR. CAnNElllO D~ CAMPOS :-Archivo publico não
ha; e portanto para se fallar nelle na lei, é preciso
que a assembléa mande primeiro fazer um. Em Portugal as leis ião para a torre do Tombo ; e aqui
guardão-se na secretaria de estado compelente.
Parece-me -p ortanto que visto não liaver archivo
publico, precisa de alteração o artigo.
O SR. A~DRADA I\lAcaADO :-A mente da comm issão
foi assignar um lugar para onde devem ir os originaes das leis . Em verdade se suppõe no decreto a
eicistencia do qu_e não ha ; mas como esra legislação
talvez fica regulan~ para sempre, entenda-se para
quando o houver; e entretanto guardem-se na secretaria.
O SR. FRANÇA :-Eu entendo por melhor ficarem
na chancellaria até que tenhamos lugar proprio, e
então se passaráõ para esse archivo todos os papeis
que existem na chancellaria, por falta de deposito
proprio. A este fim offereço a seguinte

O Sn. AccrnLI ~edio a palavra e propõz quo em
lugar do termo fieis que se achava no artigo se pozesse leaes .-Foi regeitada.
O Sn . R,oc11A -FRANCO t.ambem offereceu a seguinte
• <C EME DA
« Mandamo.s portanto ás autoridades competentes que cumprão e fação cumprir o presente decreto, etc. -Rocha Franco. »-Foi regeitada.
Julgou-se então a mataria sufficienlemente discutida, e o Sr. presidente propõz se a assembléa
dava Pº• conclúida a 2.ª discussão, e vencendo-se
que sim, propôz se o projecto pas ava á 3.• discussão, e tambem se resolveu que sim.
Passou-se á 2• parle da ordem do dia, isto é, ás
2•• leituras dé propostas pela ordem da gua antiguidad.e, e leu o Sr. secretario Carneiro de Campos o
proiecle do r. Caldas para se prohibir a admissão
de q_ual(Tuer pessoa e soxo a n01Jiciado nos conventos do rmperio. (Publicado na sossão de 24 de Maio.)
· O SR. PRESIDE 'TE, na conformidade do que ultimamente se vencera, propôz á discussão se era urgente a 111ateria do projecto.
O Sn" CALD:lS :-Quando me !em brei de pro pôr
este proiecto iulgu~ a sua mataria url?ente. Entendi
que tratan~o-~e de promover a agricultura como
um dos primeiros elementos da prosperidade e futura grandeza do Brazilt e não ppdtmdo aquella
adia~tar-se sem braço,s, ~e~eri~os tomar alguma
medida. que obstasse a dl!Ilmuição destes, de que
tem bastante falta este pa1z ; é como muitos indivíduos, por- diversos motivos que os determinão, vão
encerra~-se ~os cl.austros, com grave prejuízo da
populaçao1 iulgue1 ser urgente proh1bir-lhes por
um~ lei a entrada nos conventos, e facilitar-lhe a
sah~da delle~ até qu e a assemb~éa tivesse por conve~ie.ni:e legislar sobre este obiecto. São estes os
pnnc1p1os que me resolverão a fazer a proposta· a
assembléa decidirá se tem lugar.
'

. O Sn. BARÃ~ DE SANTO :A!uRo :-'Eu creio que o,
illustres preopmantes se esquecerão de que ha uma
~rdem, que n._ão está derogada, que faz depender de
licen _do _gove~·n_o a~ntra~a .de qµalquer pe soa nas
corporaçoes rõhg10 as. Existmdo esta ordem existe
uína providencia para os males que se tem apontado
e é portanto desnecessario o proj!)cto.
'
O R. ARou9aE ::-Ha muita cousa que se adopta
P?r moda; até á foi m~s-~r frad e;_h?ie felizmente
nao o é. Algum a os pais de familia obrigavào
requentemen ~ as -!)lhas a . sere!n freiras, agora é
ra![Ji rollssao do uma freira. fodos os conventos
~~~ PQ!!.~ ge_n e, tãlito dé ':1m como de ·outro 11exo;
J -preciso eh mar, e alhc1ar1 para qualquer rapaz
es.lJlllar para frade; ha cá fora muito em que se
« EME m.~
empreguelJ!. os nomens. Portanto {Jarece-me que
<< Ficando o 1:1riginal ahi até que
t b 1
nem valeª pena de fallar nesta materrn, quanto mais
.
.
se es <l: e eça o discutir-se um prejecto .
arcb1vo publico para.onde devem ser remett1dos taes
de Junho de 1823.
O ~R. CARNEIRO DE CAMPos:-Sr. presidente: Não
diplomas:- Paço da assemb~éa
O deputado Fran_ça. »-Foi ap01ada.
1ha le1, a<Y !Jlellos que eu saiba, que mhiba a entr~da
O S11. . CARNEll\O DA CuNeA : -Eu requeiro a sup- 1d.e quafque~ pessoa nas ordens r~guJares ; tinha-se
pressão da j>alavra queremo~; e mudarei esta for- sim determrnado qu~ precedesse l.1cença do governo,
mula pelo modo que proponho na seguinte
- 1 e este a seu arbllno a concedia ou 11ega. va até
.
mesmo quaodo alguem se queria ordenar. Portanto
« EMENDA ,
se a assembléa reconhecer qile é conveniente que
nem o governo possa dar aquellas licencas faça-se
« E nós ?rdenamos e manda~os.~Joaquim Ala- u.ma lei, e em tal caso tem lugar 0 project '. Este é
noel Carn~iro da Cunha. J>-Fo1 apoiada.
O' meu parecer.
o
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O SE. PEnElllA DA CUNHA :-Rejeilo absolutamente Todos sabem que o Brazil até á epoca da nossa in- f
a disposição desle projecto pelo qual se p~ohibe a dependencia er~ reg.ido_ por ca11tas régi'as, provisões
admissão de qualquer pessoa para o noV1c1ado em e avisos, que nao tmhao promulgação, e nem por
todos os conventos de um e outro sexo, pois apesar isso se dirá que essa legislação uão obrigava.
de boas app11rencias com que se pretende sustentar
E' fóra de duvida que os chefes das corporacões ·
esta opinião, ella é todavia d.iametra~mer~te opposta religiosas e os bispos no Brazil, e mesmo em Poraos princip10s da hberpade ClVll do c1dadao, e pouco tugal não podíão admittir nos claustros., nem rece-' )
util á religião que professamos .
ber a ordens clericaes nenhum candidate, sem preSe nós ti ver amos de discuti!' a ma teria que se ceder licença expressa ex pedi~a pelas secretarias de
propõe, eu m~straria por. factos, remontando-me até Estado : esta licença suppõe uma inhibição, para a ·
(i origem ua vida monast1ca que geralmente foliando qual precedesse ordem, que existe,como já disse, e
ella tem sido assaz util á Egreja e ao Estado.
e que tem sido guardada e observada como le'i, no
Eu lembraria que no claustro tem havido a pra- sentido rigoroso da definição de lei.
tica de todas as virtudes moraes e christãs, exerciO illustre deputado de certo nem ignora isto, nem
tadas por varões illustres , mo.delas de s.aber e d.e póde estar enganado, tendo, como tem, tão longa
santidade: que clle foi o uepos1to das sciencias di- pratica dos negocios.
vi nas e humanas. nos seculos de barbaridade ; q.ue
O Sn. CAnNErno DE CAMPOS :-Repugno chamar
alli se LiJD fundado es~olas para instrucção da moei- lei a uma carta régia . Não porque eu esteja persuadade; que tem sido o asylo de muitos desgraçados, dido que se não deva obedecer á uma carta régia,
e que mesmo o nosso Brazil lhe deve parte de sua muito mais no systema antigo de uma monarchia
civilisaÇão; mas receio ser cha1ií~do á ordem, por~ plena e absoluta, em que era sem pie ohrigatoria a
que a questão de que se trata é somente da urgencm vontade do supremo imperante, de qualquer ma- _
deste proj ecto; o qual julgo ~esnecess~rio !1º actual neira que fosse declarada, ou de viva voz, ou p9r
es tado de cousas; não.só po\que ha _hoJe tao pouco esc ripto; mas porque, eegundo tenho ouvido temquem se queira sujeitar ós r tfg ras e .es.Latulos dos se combatido a urge ncia da presente proposta por
venerandos fundadores das ordens religwsas, como confusão dn idéas, aliás bem di!tinctas.
Antes de tudo devemos l!onvir nas .nocões das ·
porque o nosso ministerio tem jA acautelado por determinações particulares dirigidas aos governadores palavras que se em pregão na discussão, e defini-las
e prelados das províncias parn evi tarem a admmão mui exactamente, para evitarmos o perigo de labosem limites das pessoas que quizessem entrar para rarmos em confusão que n~s póde induzir em eno,
o estado clerical e roguW.r.
quando se trata, como agora, de decidir se é ou não
Terii sido como moda do tempo para se mostrar urgente a lei que se propõe.
desabuso, e espírito de' novidade de clamar co ntra o
A lei, Sr. presiden te, é um edicto perpetuo. Elia
monac1úsmo, e affectar alto despreso contra os que propõe-se a reg ular um objecto peiman ente, do
e dedicão á vida da oracão; o que é na verdade interesse geral do E~tado, obriga a todos e sempre,
reprehensivel; pois ainda qLte alguns religiosos se até que por outra seja revogada.
tenhão affastado do caminho da virtude, nem por
Uma carla régia não é mais-do que um decreto;
isso deve o erro de L1m, ou de outro individuo man- só differe pela formula com que é" escri pta; e tem
char a puriZa e exemplar conducta de sua cor- lugar quando se expede alguma oruem -para fóra da ,
cô rte, ou se en cauega a urna ou mais pessras de um poração.
. _
Persuado-me 9ue a p_ro~os1çao do i~lustre depu- negocio particular; os d e~ietos ~ão sempre diritado tem por objecto pnnc1pal a necess1dadi: em que gidos ªCli5 tnbunaes, relaça o, e m1mstros existentes
0 Brazil se aclrn de augmen_tar sua populaçao ; ma~ na càlte, e de ordinar:o servem de títulos para cm
e ta razão não basta, ou seJa porque ha n ~lle mui .virtude delles se expedirem ulteriores ordens ou
poucos conventos, e estes se achão quasi despo- despachos.
voados, ou seja porque se esta.regra prevalecesse
Ora um decreto não é lei; o seu objecto é partiueveria haver uma lei geral que promovesse os con- cular, e ás vezes do inteiessc pessoal de algu~m. A
sorcios para quo e não conservasse lau~a gente no lei é obra do poder legislativo, e os decretos e carta,s
celibato, corno se vê na tropa, e em mullos outros r égias são ordens do pod.c r exec utivo, e se ex pedem
es tados da vida social.
.
ordinariameute cm consequencia de uma lei.
Não pareça ociosa es ta differença de lei a decreto
. Demais reunido o homem em sociedade, e cedendo
uma pprção de sua liuerd~de natural_, .teve por fim ou carta r égia, nem que eu insisto em uma ques tão
principal o goso de sua hberd~de c~v1l cmquanLo de nome. Porque se se mostrar que ha uma lei qne
ella é exercitada cenforme as leis do.Estado_; e como. prohibe a admissão de novi~os nas ordrns regulapodcmos dizer que elle gosa d~ste ma~reciave l be- res, e u conclúirei que o proiecto que se nos apreneficio se podendo elle appllc<1,r-se livremente a senta é desnecessario; pois não propõe uma proviqualquer genero de vida, sem que alguem lhe possa dencia que não es teja já dada, e neste caso só
impedir que seja artista, negociante, ou lqYrador, restaria exigir a obserl'ancia da lei, que ce~·tamente
lhe fór vedado entrar no claustro, tendo para elle se deve presumir geral para todas as provrncias do
voca('ii.o ?
Brazil.
E âinda quando por boa política se julga:>se conNão é assim quando se quer fun~ar a prohibição .
ve uiente esta pragmatica, sena de absoluta nec.es- em cartas régias, porque destas não se presun'ie a
sidade fazer dill'erença entre p~ssoas de 1.1m e ou~~·o generalidade da ordem ou prohibição; e para se
sexo, que por suas idades e c1rcumstancias uev1ao mostrar que esla é geral, deve-se. ao m~si:io t~mp<>
fazer a excepção dessa regra.
.
fazer constante qL1e ~ssas cartas regias lorao c1rcuDeixemos por agora estas disposições pccu1iares, lares a todas as rrovineias, pois a província ou
e o tempo nos guiará para o m.~ lhoram_e~Lu de uos- províncias u quem .não foi di.t·lgiâa uma _cê\rta régia
sas instituições religiosas, pollt1cas .e cms.
com se melhante prohibição não está .obrigada a ~e
~ SR. BARÃO D.E SANTO AMARO :-Eu faltei de or- guiar-se pelas ordens que forão por esta maneira.
dem e não de lei; a questão é se· existe a ordem. dirigidas ás outras.
35
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Por consequencia dizer-se que deve ser rej eitada quizerem entrar para os conventos, mas igualmente
a· proposta, 'côm o fttnda~ ento _!ie ser materia)á S?bre os requisitos, formalidades e mais providenregulada por lei, e produzir sómente cartas régias CJas que se d vem observar na secular1sação dos
:;iara certas províncias, é verdadeiramr.ule uma con-_ que quizerem, ou pre tender~m sahir de taes casas;
o que tudo devendo ser feito com macluresa, não
fusão de termos, ê- realmente não provar nada.
Esta materia exige uma maior circumspecçào; póde por isso ser agora tomado em.consideração.
cie nada menos se trnta do que remover um dos
Accresce ao que deixo ponderado o nenhum regrandes embaraços do progressh•o aug!nento de po- ceio do qué actualmente fiquemos privados ~e
voação em um paiz, que lauto necess1~a. de braços grande _ numer~ , de braços ; porque nem é esta hoje
para eITec Livam en le chegarª.º alto gq:10 . de. ~ran- a m_oda, como Jª !eflect10 .º Sr. Rend?n, e menos a
deza e opulencia a que é destrnado, pela !ert1hdade m?ctdade braz1le1ra nas c1rcumstanc1as actuaes dedo seu terreno e preciosas -matrizes de riqueza que seJa semrlhante genero de vida, procurando antes
em seu seio encerra.
empregar-se ou no serviço da patria, ou em diEu sei que a prohibicão de quo se trata estava ver as outras occupações de que lhe p~·ovém maio rés
em vigor em algumas· províncias, mas úão me utilidades e interesses, e é isto o que observamos
consta q,r_ie ella tenha sido geral para todas; ora por toda a parte Voto portanto contra a urgencia
.
isto é o que se devo averiguar antes de se oppórá do projecto.
urge~1 cia do proj ec o, e ~ão se_p_re_e Dcho ª avenO 11. Acc1ou: - O q11e acabo de ouvir9ine ag_uaç~? com 1~s cartas regia:i dmgidas ao Hw de rece digno de attenção, e por isso não posso fl~ar
Jao eu o e Ilahia.
.
.
em ilencio.
Amda mesmo venflcando-se a gener11!1dade da
S
"d
.
11
prohibição, nem por isso votarei cdontra a urgcncdia cão r ~Jrr ~:,s~~~e~; ~ ;~~~~-psen~~~ ~~~s~s ~~~~~~~/:do prOJeclo; porque Iodas essas or ens contra a a - • '
•
1
missão de r_egulares, da vão ao mesmo temj)O ao go- f,~ze~~eo t~~1 ~0 ctfs~In~eç~~~: e passo pois a responder
Yerno uma tao ampla faculdade para nellas dispensar,
.
. _
.
que se tornavãõ illusorias. Pelo que mesmo nã hypoQuando as cartas . régias só conl1~1hao a~radec1these de ser geral a todas•as provincias do Ilrazil esta menlos a certos serv1~os,_ ou louvavao medidas q~c
prüh ib igão, póde ser muüo util o prnject.o pelas algun s em pregados tinhao abr_açado cm cer_tas c!rcautelas que podererqos estabelecer, para não se cumstan.cias, por cerlo __que_ nao _se_ chamavao _leis,
franquearem tanto estas ~spe nsas; e por isso voto mas quaodo ?lias abrang1~0 ~1spos1çoes leg1slat1va ,pela sua uraencia.
quem podera negar que tinhao essa força?
0
A nossa legislação est.á cheia -d.e exemplos. Além
.
O SR. CARNEmo DA CuxHA :-Este prOJecto tem disto na Universidade de Coimbra ensi narão-me qu e
d~as partes: em uma veda-se. a entrada para ~no- a legislacâo patria se compunha de decretos, cartas
y1ciado, o que julgo mmto ut1l; na outra propoe-se ré"ias 1 alvarás etc.
um princip.o de reforma far.ililando as sahidas.
Avi sta, pois: do que tenho exposto, não concordo
Todos sabei:n qne t~mos_ u~ n~mero excess1v9_ de com a idéa de que a carta régia não seja lei.
.
frades e freiras, e que os pais ate chegam a praticar
barbaridades 1iara obrigar as filhas a professar; . O SR. CARN~mo DE ÇrnP~s: .- Admira-me gue o
evitemos pois esle despotismo domestico tirando as illustre pre?r>ma_nte amda ms1s_la em cõnf_und1r lei
occnsiões de se exercitar.
com ca~·ta. regia, Julgando quo nao dove deixar pa , c1·isto o ç_el"b
Al em
1 ato e, recon1lecu· 1o por t odos os sara
Eu d1slmccão
foliei • mque
b fiz.
.
·
politicos como origem de grandes males do ~slado;
.
. co _.
astante clareza, n_ao nogue1 que
e muito pri11cip1lmente o deve ser no Brazil onde fosse o9n_gatoua ª ordem c~mmu111cada por uma
tanto se precisa· de cu idar no augment.o de p~pula- fª.rta ref ª'· J?ªS ~-que. neguei, e arnda nego, é que
cão para promover a agricultura pelos nossos de ei e car regia .seJao diplomas da mesma natureza,
. .
_
preferencia aos-estrangeiros :
.
e ~ - mesm.o elfetto .
odos 0 ~ soberanos ~or u1ver os modos d_eclarao
Neste sentido e11 considero util o proj ecto · elle
UaO destróe de todo, nem isso era admissiv~l, as ~:l~ VOl~tad'3 para Olll'lgaref!l OS seus ~ubdttOS' OS
ordens rflrr uhres · mas tem por fim diminuir o nus os omanos ª doclaravao por ed 1clos, rescr1mero do;º in,dividuos q11e recolhidos no claustro, ptos, decre~os, e por ~ª!l~~dos, segundo os dilfe~uc se ~ingiao. Por qualqu?r destes
além de serem muitas vezes infelizes, são sempre ~ntes fin s
1 inuteis para a sociedade, que precisa delles na cu!odos
vontade do H1:1p e rantc_ob:1ga~a aquelle a
tura d1s terras e nas armas. Heconhecendo pois quem ella comprehendia • mas lei pc~priamente er~
estes males voto pelo remedío que os dimínue.
só aquel_la vontade declarada _por editos, porque so
esta obngava a todos os subd1tos.
O SR. Cosr.t AGUIAR. - Sr. presidente, eu sou
No sys.tema da monarchia portug110za que nos
tambem da opinião de que o projecto em questão regeu ale a_g~ra temos carta de lei, lei alvará, denão é tão urgente como se pretende, não só pelas creto e prov1sao.
razões já expandidas, mas até mesmo porque por
Se o objeclo era um negocio publico do estado,
ora não podemosi: nem devemos tratar deste objecto geral e permanente, paomulgara-se uma carta de
_
sem que a commissão ecclesiastica apresente um lei, 011 uma lei.
plano de reforma á este respeito ; o que de certo não
Estes d!Jus diplomas erão uma e a mesma cousa
póde· fazer sem os esclarecimentos precisos, e par- e só _tinhão a d}IIere_nça que a assignatura da cart~
ticularmente sem o preciso conhecimento do nu- de let . era - El-Uei com guarda - e na lei se asmern de corLventos d':l um e ontl"O sexo, a totalidade signava ordinariamente -El-Rei·- ou - Rei. Os
dos religiosos que nelles existem, e outrós dados alvar~s· verda~e iramcnte não erão leis, pois alguns
indispensaveis para a melhor execução e cumpri- até sao rcscr1ptos de mercês: o uso introduzio este
mento do referido plano de reforma, que á meu vêr diploma como lei, e por elle se regulárão tambem
deverá tratar não só sobre o modo e circumspecção os negocios pnbl~oos do ~stado; ma~ como por su'\
com que devem ser admittidos os que para o futuro natureza elles nao podlao durar mais do que um
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anno, dispensava-se fazendo-os perpetuos pela força lação do nosso paiz, de cujo augmento muito necesde lei que se lhes conCeria. Um decreto porém nunca sitamos . .
teve força de lei, é uma especre de rescripto que o
O SR v LOPES GAMA: - A questão q;1e se deve
rei mandava particularmente a algum tribunal, re- actualmente ventilar, segundo o processo dos nossos
lação ou ministro .existente na c.ô~t~ para certo .e trabalhos, reduz-se a saber se é ou não urgente o
·determinado negoC10; e quando dir1g1a este r~cn- projecto de lei olferecido á discussão. F.mquanto a
pto para fóra da côrtc se fazia por uma carta régia, mim elle não involve a urgencia que parece ser
bem como se chamava resolução quando era em prescripta em o nosso juramento; porque se houverconsequencia de consulta de um tribunal, e lavrada mos de- encarar como urgen~es todas as reformas
sob_re a rnosma _cons_ulta. Portanto, decretos~ cv:tas de que resulte alguma utilidade, então esta legislarég1as e resoluçoes sao lt mesma cousa, e só d11ferem tura extraordinaria será de uma duracão inlermina.:~ su_as formul_as, m~ nenhum ~este:; rescriptos nave!; e não se empregará em reparar quanto antes
erao leis, nem erao destmados_a obrigar geralmente- os males que mais alfectão o bem ser da nossa soa tod_os e em t~da a monarchrn. . _
.
ciedade: é a gravidade destes males que nos deve
Sei que m~1las cou~as no Brazil erao r~gulad1!-5 servir de principio para darmos o caracter de urgente
por cartas _régias, m_as isto só m_ostra qu~ nao havia ás reformas que são da competenciadesta assembléa.
uma r~rfe1ta c~acçao na maneira propria com que Vejamos pois se o projecto inculca uma reforma de
se deviao expedir as ordens.
tal natureza.
Tambem pelo systema da monarchia por! ugtreza,
O primeiro artigo tem por fim prohibir provisose exceplnarmos as provisões dos tribunaes, que riam ente a admissão de pessoas· de ambos os sexos
são passadas em consequencia de ordens recebidas, ás communidades religiosas: esta disposição tornaou por jurisdicção propria, nenhuma ordem expe- se manifestamente occiosa; porquanto tendo a asdida em nome de El-Rei devia ser executada sem a sémbléa cre,a:do uma commissão ecclesiastica, é de
sua real assignatura, pois a ordenação mui positi- esperar que antes de um anno ella nos apresente um
rnmente prohibe a 'lxecução das portarias. ainda projecto de reforma geral, no qual se adoptaráõ
expedida em nome de El-Rei, e só manda executar bem reflectidas dooberações sobre es\e e outros
alvarás passados pela chancellaria; e todavia intro- obj~ctos de grande imporlancia. Entretanto que
ctuzirão-se as portarias e avisos, por esse mesmo prin- numero de pessoas se prcrporáõ a faz er voto. de
cpio da falta de exaccão no uso do diploma proprio. clausura,· para que occupemos, o tempo presenleE' porém de advcl-tir que quando se determinava mente tão necessario ao estabeiecimenlo de õutras
alguma cou a que devia ter observancia geral, então reformas, que anciosos_os povos esperão ?
essa ordem se fazia circulár ; ora isto é o que eu
Eu estou persuadido de que a agriculnra , commercxijo que se mostre nas cartas regias com que se cio, artes e sciencias não se hão de retardar no Bra- 1
combate a urgencia do projeclo.
zil por falla desta medida provisoria: outros são os
S
A
. e mo 0 illustre entraves e estorvos considera veis qu~ soffre a nossa
O S_R.· BAl\AO
DE .\NTO MAR~. o .
prosperidade.
O 2• artigo não é menos destitlúdo de urgenci!l;
pre_op1!1ante confessa gue ha".1 cst~ oi de~, estou
-satisfeito, porque eu nao fallei em lei, fallei em or- um dos illu•tres preopinantes que me precederão
0
dem_, e dissç q~e ~sta se executava, . que _lambem ce1·tamente l;borou em crasso én"ano querendo sus:
s~ nao nega; o _mais que expendeu foi uma m~tr.uc- tenta-lo: além de outras razões de facil refuctação;
çao q~e nos quiz dar do que era lei e carta régia, &U uma por elle produzida, como mais plausivel, foi a
a acceito, e a agradeço.
necessidade de promover a população de que tanto
O. Sn. PnESIDEi'ITE: - Os senhores têm estado e carece este vasto imperio; a nullidade desta razão
estão fóra da ordem ; c•1 os cortYido, se quizerem basla para tiraie U>da a urgencia ao 2° artigo : porcombator-se: a que oscrevão, porque discutem isto venlura um frade secularisado conspira de alguma
fóra da assembléa, e até instruem o publico; mas sorte para .º. augmento da populaçao ?..J<:u não sei
aqui não tem lugar.
que o corn:1ho de Trento exorte menos os clerigos
do que os frades á observarrcia do celibato .
Eu me caDçaria em expender muitos outros arO . R. FRANÇA: - Eu reputo urgente a discussão
de todos os projPctos, que tendem
melhorar ª gwnentos para mostrar a falta de urgencia do presorte do Brazil, cortando pelos embaraços políticos, sente projeclo, se a maior parte dos discursos dos
<JUe lhe empecerõ o augmenlo progressivo da sua honrados membros que me precederão, não afianprospcridade .. _
,,
. d çassem a sua regeição, pela qual eu "oto desde já.
.
Nesta cond1çao comprehen·10 eu a toleranc1a o
governo â. respeito dos votos religiosos do sexo fe- · O SR. CALD.\S : - Requeiro a V. Ex. que SEI promininõ em clausura.
ceda á votação para acabarmõs com isto.
Ume1>aiz tão diminuto em povoação como é o
O Sn. PRESIDENTE perguntou se a materia estava
nosso, attenta a sua vasta extensão, não se póde discutida, e julgando-se que sim, propôz se era urcompadecer com instituiçõe!! contrarias á procreação gente; venceu-se que não; e ficou por isso regeie multiplicação da especie hum!lna. Nesta _parle tado o projecto.
.
admittiria eu a discussão do proJeCto olferec1do 1 a
O SR. CARNEmo DE C.rnPOS passotl a lêr o projeclo
fim de seoccorrer á povoação dos conv~ntos que ha do Sr. Rooha Franco, sobre a alternativa ecclesiasde religiosas; pois comquanto eu respeite a piedade tica nas contas dos testamentos. (Publicado na
das suas fundações, não posso dflixar de dizer, po- sessão de 27 de Maio.)
líticamente fallando, que elles que não servem. para
O SR. PRESIDENTE :-Este projecto está no mesmo outra cousa mais do que para tirará sociedade o maior caso do antecedente; vamos portanto tratar da urnumero de braços que aliás lhe poderião ser nteis. gencia.
Voto portanto pela urgcncia, no que respeita ~s
eTttradas de freiras para a clausura de ora em diante,
O Sn. FllAl'iÇ.A : - Eu entendo que a dou.trina da
-0omo objecto que é intimamente connexo com.a popu- proposta não induz a promulgação de uma lei; o fim
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que se propõe o nobre autor della não é fazer dir~ito fundada a proposta do illustre deputado o Sf. Ilonovo: é sim suscit(lr a observancia de uma lei, e cha Franco, que por suas luzes, e probidade não
uma lei -tão antiga como é a de 3 de Novembro de fallaria nesta mate.fia, se a não julgasse digna
16r2; contra a qual porventura tem adquirido força d'a\guma providencia .
. a. pratica dos abusos assim como contra outras
J\las o negocio pela sua importancia deve ser mamuitas.
nejado, e decidido por maneira tal, que córte pela
Destes- abusos todos nós temos noticia; e não raiz os mconvenientes que resultão da desintelliha muitos tempos que á esta assembléa veio o re- gencia que existe entre os juizes, e provedores, que
quel'imento de um cidadão, queixando-se do que vacilão sobre os limites de sua j urisdicção.
com elle se praticava ao . dito resp eito . E demais
Pelo que sendo o cumprimento das ullimas -vondisso cuido que até ha julgados prol e contra a prat1c~ tades, por suas ponderosas consequencias, um dos
della: o que traz vexame ãs partes, que sempre e artigos que qeve fazer uma parte principal do nosso
um bem remediar.
codigo civil, então se tomarúõ as medidas que preEm tal Ca$O pois, eu seria de voto que recebendo- cisas forem, segundo os melhores princípios de
se a proposta como merà indicação a tomasse a direito, para remover ta es abusos, e reduzir tudo a
assembléa em consideração e r esolvesse commuuicar seus devidos termos corno convém á publica uliliao governo que havia como abusiva a pratica con- dade; observando-se entretanto as ordens que se
traria á sobredita lei da alt.eruativa do j uizo da achão es tabelecidas, e r egeitando-se por ora o projecto
conta; a qnai se devia e eleve cum prir exaçtame nte que _com prehencle mataria d'alta J)iscussão ; na qual
emquan to por outra lei não fór revogada' ('l m todo ere1 sempre de parecrr, que os j uizes ecclesiasticos
ou em parte. A assembléa resolverá o que lhe n_enhuma ingerencia tenhão nestes objecto , que
- approtiver.
. ao purament civis, e polit1cos, e nenhuma relação
O SR. PEREIRA DA CuNITA : - Bem facil seria ele- 1mmcdiata tem com os preceitos, e disciplina da
monstrar a illegitimidade com que os juízes eccle- religião, e da igreja.
siasticos se arrogarão o direito de conhecerem das
O SR. CARNEIRO DA CuNuA :-Sr. pre idente: Os
contas que os testamenteiros cl"evem dar Lle suas povos cio Brazil ha 300 annos que sofl'rem gravissiadmini.strações: m~s não ' devendo-se ultrapassar-se mos males polos defeitos da legislação; e actualos 111mtes da questao que versa umcamenle sobre a mente pedem e clamão por algum alivio a esses
urgencia des te projecto, direi apenas que tendo a males.
Comtudo apresenta- e um projecto para remediar·
introducçâo des.te abuso a sua origem nas decretas
de alguns pontífices, passou a ser object.o das ~h~l- ., de .algum modo a falta.de população, e promover
madas eoncor atas, a pr~n~e1ra de El-Re1 D. Duuz, . assim a agricultura, declara-se que não é urgeute;
e outras q~ie se. lhe segu1rao i. t~mando assento nos o!ferece -se outro agora parn pôr termo a exce os e
nossos co_d1gos a prete.xto de direito commum,, e caso a roubos, e Lambem julgo que uão passa; deste
m1xt1-fon, como esta encorporado no rég1m ento módo nenhum será urgente e o povos irão ofdos provedores das comarcas . Deste abusrdo nasceu freado.
o outro da conco rd ia que os escrivães entre si flz erão
Emquanto não appa rece a .constituicão (porque a'
para aterroar !IS grandes conLe~ta~õe.s q~ie sua ambi- ella pertence pr?videuciru· tudo) porque não tratação reproduzia pela preventa JUn dicçao, estabcle.. remos destes obiectos, porque não acuJiremos ás
cendo-se a alternativa dos mezes para 0 exame de procisões dos povos 1 Sr. pre idente : Não gastemos
taes negocios; vindo per esta maneira a distribui ção 0 tempo e_m palavras; façamos obras que saLisfação
dos escrivães a firmar a competencia do juizo. l\'las os braz1le1r~s; cui demos em os alliriat das oppr scomo os ecclesiasticos quizessem exercitar sua ju- sões que ainda soITrem para que
·.
..
.
,
V'Jªº que 1e1u
riscliccão tão amplamente como ost1nesmos prove- saludo Jª desse antigo governo que nunca cuidou
dores; renascerão novas queixas e conílictos, os da sua felicidade.
quaes derão motivos a algumas resoluções tomadas
Todas e quaesquer medidas que tem por fim reem consulta ·da mesa da consciencia e ordens, deliberando- se definitivamente como re,,"ra ,,"era!, para mo_ver vexames e oppressões t.:om -tJUe os povos
estao atormentados, devem mer cera nos a con iconter a autoridade ecclesiastica em seus limites, deração, emquanto não temos a nossa .lei Iundaque aos se~s juízes competia meramente .fazer cum - mental; e por isso voto pela urgencia do projecto .
• prir as ultimas vontades em seu respectivo mez na
parte relativa ao pio; mas como se não definisse o que
O S11. Acc1ou :-Eu não julgo o projecto urgen te
se entedia por pio, passarão alguns provedores ao ex- po~· quanto sobre esta mataria temos medida legi ~
cesso de pretenderem que os ecclesiasticos ape- !ativas, po r onde nos regulemos: diz o illustre aunas devião conhecer das despezas do funeral e suf- tor <lo projecto, que a provisão de 13 de Jan eiro de
fragi'ós; o que quanto a mim é igualmente abs urdo, 1806 veio · transtornar a lei da concordata pelo
pois ainda que não seja da compete ncia de· taes contrnrio ella declarou os termos e o modo cojo se
juizes a factura dos inventarios, nomeação de testa- devia entender a mencionada lei .
menteiros clacfivos, reducção e commutação de le- . O juizo ecclesiastico tendo-se arrogado o conhcgados, conhece ~as acções p.ropostas pelos herdei- cimento das ~isposições t.e~tamentarias tanto profaros e legatarios, e outros actos de igual natureza nas, como pias, a provi ao de qu e se trata veio
por serem meramente civis e seculares, e não de- obstar a um tal abuso, certo o tribunal donde ella
verem ser tirados de seu respectivo fõro; todavia ema_nou_, q~e ôs ministros da igreja nenhuma jurisdevem e podem os juizes ecclesiasticos, ( emquanto d1cçao tmhao para exercer actos sobre materias preoutra cousa não fõr legislada) constranger os tes- fanas . . Se o juizo P.cclesiastico se contentasse no
tamenteiros ·a cumprir seus deveres, procedendo mez da sua alternativa em tomar só contas do pio
contra elles para inteira execução das ultimas voo.- terião ~essado as questões; voto portanto contra a
tades, requerendo para isso ajuda de braçQ secular, urgencia.
·
quando as circurilstancias o exigirem.
_
O S11. l\1uN1z TA v 111i;s :-:--O illustre preopinanto,
E' sómente nes te sentido que me parece bem que fallou antes do Sr. Acc1oh, quer que es ta assem- .
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biéa acuda com desvello aos males que aflligem á
nação brasileira, e na verdade é urgente acudir-lhe;
mas é necessario distinguir entre todos os males os
maiores para acudir a estes de preferencia ; ora o
nobre deputado que me precedeu já mostrou, como
jurisconsulto, que tínhamos medidas legislativas,
cuja observanc1a bastava para evitar os abusos e
vexames que o autor do projecto tem em vista destruir. A' vista disto voto com o nobre preopinante
contra a urgencia.
O Sn. ÁNDRADA MAcRADO: -Igualm ente voto
contra a ur&encia; e digo que seria um absurdo
tratar-se de semr.lhant.e materia ; o qu e se deve tomar em consideração é a observancia exacta do que
se acha determinado ; mas nova legislação não é
necessaria. Ha providencia, e providencia mui clara,
embora se tenha inculcado como insignificante;
faça o governo pol-a em execução para cumprir o
seu dever, e nada mais se precisa.
O Sn. RODRIGUES DE CARVÁLHO :-Convenho que
o ohjecto de que se trata precisa remedio ; mas a
questão é se na concurrencia dos males a que temos
de applicar remedio o presente insta de maneira
que deixemos os outros, dando a es te a preferencia:
que"é o que cu chamo urgencia. Nós viemos aqui
pará tratar da felicidade dos povos ; a nossa primeira tarefa Cleve sei· e tabelecer as leis primarias,
cortar abusos muito grejudiciaes; e d' aqui virá o
bem dos particulares.
Se não tomarmos um methodo, e andarmos vagando de um para outro ramo, que lembre sem
ordem, estaremos dez annos em a~sembléa constituinte, s.em apparecer a constituição, que deve servir
de base a toda a reforma.
Ora a providencia que se pretende vem emendar
um grande mal, que a nação sotrre ? Digo que não.
Eu sei que em algumas partes o juizo ecclesiastico
tem abusado da alternativa; sei mesmo de casos,
em que o testamenteiro dativo vendeu os bens das
testarnentéfrias ; não porque não esteja providenciado, mas pelo abuso, por falta de execução da lei;
e este abuso não se emenda com outra lei ; emendase punindo-se a transgr~ssã~ ; d'outra maneira as
leis serão sempre corpos rnammados.
A alternativa é obra do tempo dos celebres contractos entre a Sé Apostolica, e a nação: até 1609
tinha lu~ar a prevenção; depois por uma lei começou o ju1zl) ecclesiasttco a tomar contas dos·testamentos dos fallecidos em Janeiro, o secalar em Feverniro e assim al\ernativamente.
Com o tempo o J'uizo ecclesiastico cresceu em
abusos: as luzes iminuil'ão esta ingerencia, que
arrogo:1 a si o C?rpo ecc~esiastico; e em_ 1806 uma
provizao, expedida em Ylrtudd'de r esoluçaode consulta declarou a lei da alternativa.
Esta· provizão é das mais bem lançadas, pºelo
.tribunal da mesa da consciencia : era fiscal um homem muito habil o desembargador Domingos Monteiro de Albuquerque: entrou no espirito 'da co ncordata, analysou-a , e resultou 01·denar-se que o
juizo ecclesiastico tomaria simplesm.ente con~a .do
que era pio nos mezes de-sua alte1'nat1va, e o JUIZO
secular sempre do profano; sendo neste sentido o
juizo seeular todo o anno .
E' esta a fórma, porque se regula, bem que o juizo
eeolesiastico pretenda sempre invadir ; está da parte
dos provedores impedil-o.
Eú não digo que ~ta providencia ~ a me!hor ; é
defeituosa, porque deixa os testamenteiros seis mezes
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do anno sujeitos a duas conlas; porque dá lugar a
qu estões enlre dous juizes, sobre até aonde se estende o pio, querendo uns quéseja só ao que privat1vamen~e se chama bens d' alma, e outros que abrace
todas as obras de caridade; mas estas interpretacões
nascem de abuso, e não da difficuldade da matêria
e daqui não vem os grandes males, que se apontão.
O .que eu acho é. que toda a legislação nesta parte
precisa reforma; irmos tocar em µm dos pontos,
e deaar os outros, é não querer fazer nada em termos;
é deitar remendos sie panno novo em vestido velho;
no entanto ãprovidencia está dada, se não optima
soffrivel, attendendo a que existja uma concordata' '
que era preciso annullar,
'
Quem se sentir gravado requeira ao governo que
faça observar a lei ; e não vamos emendar de chofre
parte de um erro , dei/ando a ou•.ra parte, para
daqui a alguns annos reformarmos o que agora fizermos, quando tratarmos de providencias geraes .
Vot.o por isso contra o projecto .
Julgou-se afinal a materia discutida; e propondo
o Sr . presidente se era considerada urg ente a materia,. venceu-se que não ; e fico u por isso regeitado
o proJecto.
Seguiu-se a leitura do projecto da commissão de
instrucção publica para se apresentar um bom tra- Jr
tado de educação physica, moral e intellectual para
a mocidade brasileira. (Vej. a sessão de 1.6 do corrent e.)
O Sn. P·RRSIDRNTE propôz á discussão a urgencia.
O SR. ALENCAR: - Não póde duvidar-se que é
grande o atrasamento em que nos achamos a respeito
de educação, e que é preciso applicar meios de a promover; agora se estes meios serão os premias designados no proj ectci para quem apresentar o melhor
plano, isto é questão diversa. O que considero in dispensavel é tratar-se de educar a nossa mocidade;
e por isso voto pela urgencia da materia.
·
O SR. ÁNDRADA MACHADO:- Este objecto já foi aqui
declarado urgente, e por isso se encarregou á commissii.o de instrucção publica para redusir a[projecto
a indicação offerncida sobre es ta ma te ria; desde então
é indispensavel co nsiderar-se como tal, pois a commissão nã o fez mais que obedecer ás ordens da assembléa. Creio portanto que não póde haYer duvida
sobre a urgencia .
Não havendo quem mais foliass e, propôz o Sr. presidente se a materia era urgente, e vencendo-se que
sim; ordenou-se que se imprimisse o proj ecto para
ser distribui.do, e entrar em discussão .
Leu mais o mesmo Sr. secretario Carneiro de
Campos uma indicação do Sr. Rese nde Costa para a
creação de uma junta de saude publica com as attribuições encargos e JllTisâicÇão que competião ao
physico-mór, provedor-mór da saude, e cirnrgião- .
mór do imperio. (Vej. a sess_ão de 18 do corrente.}
O Sn . PRESIDENTE propóz a urgencia á discussão .
O Sn. REZENDE CosTA: - Os g~ndes vexames
praticados em todo o imperio do BrazH pelos delegados do pl:'tysico-mór e cirurgião-mór do reino motivarão, Sr·. presidente, a indicação que fiz para
crear-se uma junta donominada de saude pnblica,
extinguindo-se aq uelles dous empregos, e ficando
membros da nova junta os actuaes. Expuz então .q ue só -motivos de gratidão do Sr. Rei
D. João VI pa'!'a com os medicas Manoel V)eira e
Picanço ei;n attenção a terem-n'o acompanhado para
o Brazil darião motivo a transferir-lhes todos os po-
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deres e ·attribuicões da junta de protomodicato, extinguindo uma· corporação, que .innegavelf!le~te,
poderia muito melhor cuidar no mteressant1ss1mo
objecto da sande publica,
Sendo tão notorios os abusos de taes delegados,
eu submetto ã consideracão desta illustre assembléa
este negocio, que_ julgÓ da ma.iór ur~encia e do
maior interesse a bem do lmpeno, pedind~ qu~ se
remetta á commissão de saude publica a mmha. indicação, para dar sobre ella o seu parecer, ~ decrd1rse depois o que se julgar mais util e vantaJ.OSO.
Como ninguem mais pedisse a palavra, JUigou-se
discutida a materia, e posta a 1 votaç~o venceu-se
que era urgente : e resolveu a assembléa que fosse
a indicarão r emettida á commissão de Saud e publica
.
para a réduzir a projecto. •
Sendo então cherrada a hora da leitura dos pareceres de cum11issõ~s, leu o Sr. Maia como relator
da commissão de legislação os seguinleS' pareceres

.

xa-se, e pede providencia, pois use dos meios que
lhe restão, e recorra ao governo.
O SR. ANDRADA MACRADO: - Não sou devoto que
se mande este pretendente requerer ao governo;
julgo que se deve examinar o ~egocio.
O Sn . PnESIDENTE: - Em ~al caso fique adiado .
O Sn. FRA:"<'ÇA: - Cónvenho no adian10nto; elle
queixa-se de quo houve contra a lei accordão na
casa da supplicação : portanto queixa-se de um
vexame , de uma injusljça, e i to devo ser oxa-·
min ado.
O Sn. Pn&SIDENTE declarou que ficava adiado, na
form a do costum e.
·
O Sn. llrnErno D& ANDRaD.1, como relator da
c·ommissão de.fazenda leu o seguinte
<< PAl\ECER

A comm1ssao da fazG'nda dr.vendo propôr a
quantia que por equidade se deve conceder a Antonio Machado de Carvi!lho, na conformidade da
resolução desta asstlmbléa, tomada na sessão de 21
do corrente mez de Junho, não ob3tante o parecer
que deu em 16 do dito mez, se viu extremamente
embara~ada, jã pela falta de meios para se regular
cm um tal arbitramento, consistin~o os serviços
dest cidadão em actos volunlarios de- benefi cencia
prati cados com o~ s os nacionaes e com os Hespan li oes, já pela consideraç:io de.economia e circunspecção que deve haver na applicaçào do dinheiro
publicos.
« Apeza1' porém des tas difficu\dades, devendo
satisfazer ao que me foi ordenado, otrer"ce á consideração da assem biéa que tahrez fique remediada a
desgraça em que se aeha actualmenle o sobredito
Antonio Ma chado de Carvalho e sua familia, concedeu elo-se-lhe pelo thesouro publico uma pensão
annual de 4008000, quê por seu fallecimento pas e
a todas as suas filha repartidamente, além da
pen são (!e 508000 que pol' decreto de 2 de Abril de
1819 jú obteve cada uma dellas. - Paço da assembléa, 27 de Junho de IS-2-3 .- Martim Flfáncisco
Ribeiro de Andrada.-Jfanoel Jacintho Nog1ieira da
Gama.-José Arouche de Toledo Rendon. - Barão
de Santo Amaro. - José de Resende Costa. »
O S11. HrnEmo DE ÁNDRADA: -A esta assembléa
foi presento o parecer, que antes deste. apresentou
a co:11011ssão ; a assembléa resolveu que, por
eq uidad e, fosse attendido est~ cidadão em contemplaçãp de seu~ boa servicos. A commissão não
tin\ia UIT) SÓ principio legal em que SO fundasse, Unl
s·.\ dado por onde s~ regulasse; mas serriudo-se dos
ma mos principios d~equidade entendeu quii ficaria
este cidadão satisfeito, tirando-o do estado de
de!graça a que se acha redusido, pela concessão
de 400SOJO além dos 2.50 que já tem para sµas filhas
pass~ndo a estas por .morte de seo pai toda a pensão
por P')te1ro, competindo por tanto a cada uma ,
naqu"._lle ca· o1 J.30~000 q~1ando até agora só lhe
tocavap 50. Els aqui o que Julgou a, commissão poder
r~w:. pa falta absQlt1ta de principio legal que a
dtr)gisse.
,
O SR. ALENcÀn: - Eu vejo que acommissão diz
quo este l1ôm9m tem servicos attendiveis e .se
nós O· .devemos ~occorrer faÇamos isto de' modo
que seJa verdadeiramente soccorrido. No estado de
des'~raça em quB el\e se acha, e com cinco filhas,
creio qao com 6508000 não pôde p1ssar 1no Rio de
<<
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cc A'-commissão de legislação Tendo a representação de Bonifacio José Sergio qu e exige uma disposição legislativa que obste aos in convenientes do
actual estado da alterna tiva nas contas dos testamentos recordou-se de se haver já o!TerecidQ á consideracão da assembléa um projecto de lei que compreheride aquelté objecto e por isso é de parecer qu e
sobre ma.terias já affectas a esta augusta assembléa
para se procederá sua discussão na fórma regular,
qu e não deve nem póde iutrometLer-se; mas que
será justo mandar-se ajuntar esta raprasentação ao
referido proj ecto. Paoo da assembléa, 27 de Junho
de 1823.-D. Nuno Eugenia de·Locio. - José Antonio da Silva Afaia . - José Tcixei:ra da Fonseca
Vasconcellos.-José Corrê,i Pacheco e Silva.-João
Antonio Rodrigues de Carvalho . - José Feliciano
Fernandes Pinheiro. - Antonio Jo sé Duarte de
Araujo Gond·i m. »
Depois de ãlgumas reflexões foi regeitado o parecer, vista a deliberação tomada sobre o proj ecto do
Sr. Rocha Franco.
CC SEGUNDO

cc José da Fonsecá Pereira qu eixa-se de que no
juizo da chancellaria da casa da supplicação desta
côrte, contra a diSiposição das leis, se coofirmára
a penhora executiva, que se lhe fez a requerim ento
do contractador da dizima pela quantia de 2808165,
obrigando-se a pagal-a de uma sentença, que a nãtJ
devia, por ter sido proferída n0- juizo inferior da
correição da comarca, posto que se puzesse em execução no .da correição do civel da côrte,onde \.he foi
desatLend1do o e11contro que pretendera fazer de
2228975: e a respeito do qual não duvi'.la no pagamento da dizima correspondente, assim como já a
pagou da importancia das custas; e a commissão•de
. legislação é de{.)arecer que o supplicante deve dirigir primeiramente ao governo o seu requerimento
para fazer tomar eonhecimento da injustiça que allega. Paço da assembléa, 2'7 de Junho de l~. · José Pllliciano Fernandes Pinheiro. -João Antonio
Rodrigues .de Carvalho. - José Teixeira da Fonseca
Vasconcellos.- - José Antonio da Silva Maia. José Corrêa Pacheco •e Silva. - Antonio José D1iarte
de Araujo Gondim. - D. Nuno Eugenia de 1Locio.»
O SR. PEREIRA DA Cu~nA: - Eu conformo-me
co:n o parecer da commissão: este homem quei-
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Janeiro. Nós lemos 2008000 por mez e não achaIJJOS haver co!ierencia acrescentar-se, antes do art. 84, a
muito ; como poderá elle- passar com tão pouco? declaraçao de que umas propostas tem por objecto
Dir-se-ha que até aqui tem passado com menos; mas leis e outras algum outro acto da assembléa. Eis b~
como terá elle passado! Tiira sotrrido míl incommodos rueus dous additamentos.
e os seos amjgos lhe lerão valido.
.
« ,1. 0 Antes do art. 48 declarar-se-baque-as
Agora porém que a nacão o quer soccorrer, seJa propostas ou tem por objeclo leis ou algum.outrd
de uma maneira que elle ftqu~ independente, e para aclo da assembléa.
isso é preciso dar-lho quantia sufficiente; a que lhe
«. 2. 0 Depois do art. 82-as J?ropostas-para algum
está arbitrada me parece mui pequena, princi- outro acto da assembléa ou indicações, não seguirãõ
palmente considerando que ha de repartir-se, por todas as regras expostas ; mas serão logo decidimorte delle, pelas cinco filhas, pois com o que toca das depois da l • leitura, querendo-o a assembléa.;
a cada uma é impossivel viver. Cumpre portanto ou passarf!õ á 2• e então, precede,ndo discussão,
olhar com mais interesse para a sorte de um homem serão decididas á vista dellas ou depois de impresinfeliz por ter despendido a maior parte dos seos sas, se se julgar necessario . - O deputado, Paula. »
bens em beneficio deseos concidadãos, e havermo-nos
O Sn. ANDRADA MACHADO : - Ha necessidade de
neste negocio dr um modo digno da nação que declarar a maTcha que deve seguir-se com as pro·
representamos.
postas que não tem leis J>Or objecto; mas qualquer
O SR. PRESIDENTE declarou que ficava adiado que seja a materia ou se declare urgeytte para ter
o parecer, por haver quem foliasse contra elle.
logo 2• leitura ou fiqlie para quando lhe competir,
O SR. FRANÇA:-Ha tambem um parecer da sempre deve entrar na o~dem do dia para que se
commissão de legislação sobre uns officiaes presos possa votar com conhecimento prévio ' da materia.
Supponhamos que se declara urgenLc e que é lida
na llha das Cobras, que ficou adiado.
segunda vez, eu que não estou preparado não poss;
o .SR. e\RNEIRO DE CA!IPO!;l: - Esse parecer votar;
o mesmo acontece quando fica para 2• leiordenou-se que estivesse na secretaria para ser tura e esta
se faz, sem se estar prevenido. Portanto
examinado com o documentos, e ainda lá não o que eu quero
é que seja dislribuida como outra
esteve; portanto não póde hoje ser discutido; é
qualquer, para que ninguem vote em cousa sobre
preciso que primeiro os Srs. deputados o vejão.
que não pensou.
O ~ FR \XCA : - O parecer tem estado na secreFizerão-se mais algumas reflexões; e afinal decitaria como a· assembléa determinou; e alguns diu-se que fossem remettidos ã commissâo da redacSrs. deputados já o virão ; agora se a as ernbléa ção do regimento, para que redigisse os artigos que
entende que não deve ainda tratar-se delle, isso é faltavão sobre indicações.
.
outra cousa ; mas que elle esteve na secretaria não
« Art. 83. Se uma proposta sobre objecto pertenlia duvida alguma.
cente a assembléa fôr regeitada, não tornará a
O SR. CARN,JllRO DE CrnPbs: - Estaria o pa- tratar-se della nas sessões daquelle anno ; e se fôr
recer; mas os documentos não; o e tes são -0s apresentada mais duas vezes em annos successivos
que se querem examinar, como a assembléa ou interpolados, nunca mais entrará em discussão .»
ordenou.
O Sn. Acc1011 : -Sr. presidente, o art. 83 que se
O SR. FRA~CA: - Quando se diz na secretaria acha em discussão eu o divido em dua:. partes.-Sobre
entende-se ná mão do secretario; hoje alguns a l • 4ue acaba nas palavras - de aquelle anno, senhores m'os pedirão e os lerão; para esse exame nada tenho que dizer ; quanto porém á 2• acho-a
não é preciso que o papeis andem por cima das injusta, por isso que muitas vezes aquillo que hoj e
mezas ; nem isto convém porque os secretarios são é inutil, passado tempos o mudadas as circumstanrcspon aveis por elle.
cias. vem ~ser não só util, mas até necessario. Por
O SR. Cu\'iEmo DE CAMPOS: - ão se- declarou este motivo me lembro de fazer um additamento
isto; e os papeis bem podião esta~ sem p~rigo e_m nestes termos : salvo se as circumst-ancias a tornacima de algµma mesa na secretaria; dema1~ ~u nao rem neces~aria e utH.
entendo que esle~ão 8alentes esi.<\nd? mellldos na
O SR. FRANÇA: - O additamento para nada serve.
pasta do ecr~lar10. que eu creio Q qu~ como o No caso que as circumstancias- variem, qualquer dos
illi1stre preoprnanle fez a. aCt!l de h~nte~ levou estes Srs. Q.eputados póde ao dilo respeito fazer uma
papeis pora casa, e po~ isso estavao hoie d~nlro da indlcacão, em que exponha o novo estado das cousua pasta ; mas nãQ sei que di;ste. mo~o estivessem sas, qÚe tornão admissível esta ou aquolla medida
patentes; creio quo antes se pode~1a dizer que esta- legislativa, que em outra hypothesejã fôra regeitada
vão fechados.
•
pela assembléa. Esta toma então conhecimento da
O SR. PRE !DENTE :~- O que me parece é que materia ~a indicação simplesmente ; isto é, se
pódem ainda ficar sobre uma mesa na .s.~cre~arja, vatiarão ou não as circumstanoias: resolve se deve
para serem alli examin~dos pel?s. Srs. depula~?S ser admittida ou não ás leituras do estylo, para ser
que os quizerP.m ver. Assun se dec1d10; e que entr<ir1a discutida a proposta que em outro tempo já fôra
~m discussão na essão de ao do corNnte.
regeitada.
- Passou-se á 3• parte da ordem do dia, isto é, ao
Por este meio salva-se a razão d:t convenieneia do
regimento da assembléã.
bem publi.c.o da nação, obstando-se todavia á contu« Act. 82. To(,ios os mezes.se publicará. na gazeta mácia, com que o autor de qualquer projecto regeida assembléa a lista dos autores que no decurso tado pretenda por ventura ainda faze-lo valer. (}
daquelle mez pedirão que se superimissé!fi as suas regimenlo obriga em11.uanto a assembléa quer. Um
proposta~, dQs\.gnando os que, forao defendos. » deputado qualquer é rnhibido de répetir propostas
que uma vez fotão re~eitadas ; mas não lhe é defezo
Foi approvado.
·
(} SR. PA.uLA MELLO ;;- Ante,s do art, 83 d11ve fazer uma · indicação, em que' faca vêr á assembléa,
haver um que marqu~ como se.ha de ~rocede.r com que os n;iotiy?s sobre que.assent~;a a~ sua ~elrhera
as propostas que não tiverem lei por ob1eclo; e para ção, pai:a regêitar um_P,roiecto, Jª nao extstem; e
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que talvez occorrem ôutros, que exigem com urge1!cia a mesma medida que poucos mezes antes n~o
fôra approvada. E neste caso sendo a assemblea
de accordo, nenhum embaraÇo há para que ~ispense,
e facuit~ a admissão da proposta: O regimento é
superior ao deputado e sempre obrigatorio para elle
como lei ; mas não o é assim para a assemblé~,
que o fez, que o dispensa e que o .Póde der9gar. Eis
as razões porque voto pela doutrrna do artigo:
O SR. HENRIQUES DE REzENDE: -Não p~sso convir nesta emenda; é suppôr que os nossos vmdou:os
precisão, que ponhamos no artigo essa excr.pçao.
Antes eu opinarei pela suppressão de todo o ulllmo
período ; ficando o artigo como est~ até ás p_alavras
71.as sessões daquelle anno. Dou as. mmhas razoes. : ~u
creio que o motivo porque. a 1llu~lre comm1ssao
assim estabeleceu este artigo, foi porque sendo
qualquer proposta regeitada P.ela primell'a vez e
depois ainda apreseutad~ e rege1tada duas vezes em
legislatura success1va ou rn terpolada, quando todos os
deputados estarão já mudados, é bem de julgar q~e
íJ. tal proposta é decididamente. má, mas. e.u nao
posso CO!"lvir em lodo o rigor deste prmci.p10: os
tempos mudão e com elles os homens e as CIJ'cu.mstancias: hoje é muito má esta proposta e o conlrnúa
a ser ainda por alguns annos : mas taes cousas
occorrem, que a proposta não só vem a ser boa, m~s
até necessaria; e aos vindouros é que pertence decidi-lo.
Ora o legislar~os ag9ra para toda.ª eternida?e
expressamente, e 1mpraticavel : admittir a excepçao
proposta pelo Sr. Accioli seria injurioso aos vindouros, a quem compete julgar ~as suas nec.essidades
e segundo ellas revo~ar as le~s agora. feitas : por
isso voto· pela suppressao do ultimo penodo.
Aio-uns Srs. deputados . pedirão a palavra; mas
por s%r chegada a hora ficou adiada a discussão.
O SR. }>RESIDENTE assignou para a ordem do. dia;
1•, o projecto do Sr_. :S,och~ Franco sobre ~ J.unta
denominada de admimstraçao geral na provmcia de
Minas: 2°, regimento da assembléa: 3•; o projecto do
Sr. Pereira da Cunha sobre a confirmação das leis.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - José
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secretario.

guarde a V. Ex. Paço, em 28 de· Junho de 1823.loão Vieim de Carvalh&. -Sr. José Joaquim Carneiro de Campos ».-Ficou a assembléa inteirada.
Leu mais a participação de molestia que fez o
Sr. Silveira Mendop.ça.-Ficou igualmente a assembléa inteirada.
O Sn. CARNEIRO DA 'CuNHA :....,-Eu vou olTerecer á
consideração desta à,ssembléa um objecto que me
parece digno da sua a€tenção.
Fallo do páo brazil, genero precioso e rico, que
fórma uma parte importante do nosso commercio,
e que por falta de ajustadas providencias, está quasi
em total abandono ; indicar pois algumas dessas
providencias me parece urgente, tanto para se tirar
partido desta grande riqueza de que a natureza tem
sido prodiga em a1gumas das nossas províncias,
como para alliviar seus habitantes do peso de onerosos tributos, de que pódem ser dispensados, promovendo-se este ramo de commercio, que á passada
administração parecia querer de todo des truir, com
as erradas e injustas medidas que . punha em pra-

.
Todos sabemos quanto é desgraçado· o estado presente das rendas publicas, prinr.ipalmente pelos effeitos da guerra, a cujas excessivàs despezas mal
pódem os povos supprir; ora o auxilio que para isto
póde ministrar o páo brazil não é indilTerente.
Por estes princípios me resolvi a 01Tere1111r uma
proposta em que tenho em vista, activando este
rico~mercio, conciliar o interesse do proprieLãno com o da fazenda publica, sujeitando ao mesmo
tempo não só ás penas das leis existentes, ~as ainda
a uma nova multa os contrabandistas deste genero
Eu julgo, como já disse urgente esta medida; e
qÜando a minha proposta não esteja em termos. de
ser t-Omada em consideração, peço que se remetia a
alguma commissão para a reduzir á fórma conveniente. _E' concebida nos termos seguintes:
U~.

«

PROPOSTA

« 1. Que sómense ao proprietario do terreno
onde ha páo brazil se conceda o córte do dit-0
páo.
« 2. 0 Que a fazenda publica pague ao proprietario, pelo trabalho do córte e conducção, duzentos
réis por arroba, por cada uma legua, do lugar do
Sessão em 28 de Junho de f 823
córte ao armazem publico.
.
PRESlDENCIA DO SR. ANDRADA E SILVA
« 3.0 Que todos aauelles que COnlrabandarem
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da ma- n est~ genero, não só quem sujeites ás penas, que
nhã fez-se a chamada, e acharão-s~ presentes 57, antigas leis impunhão, mas sejão mullados em cem
falt~ndo com causa motivada os Srs. Rodrigues mil réi~ para as obras publicas tlll província. Paço
B
da assembléa, 28 de Júnho de 1823.-Joaquirn !J/aVelloso, Gama, Ribeiro de ~Resende, Ferreira ar- noel Carneiro da Cunha ».-Ficou para segunda
reto e Silveira Mendonça.
leitura.
•
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
Passou-se á ordem do -Oia: e entrou em discussão
lida a acta da antecedente foi approvada.
a urgencia do projecto do Sr. Rocha Franco sobre a
O SR: SECRETARIO CARNEIRO DE CÂMPos leu o se- rev9gação do decreto de 18 de i\Jarço de 1801, cujo
gui"Q.te officio do• ministro de Estado dos negocios proJecto fôrn apresentado na sessão de 26 do corda guerra:
rente, na qual ficára adiada a mesma questão da ur« lllm. e Exm. Sr.-Julga S. M. o lmperador in- gencia.
p Sn. lloc1tA Fl\ANco :-Sr. pi;es1dente: Se somos
teressante. o objecto de uma mensagem que por gua
ordem eu devo levar ao conhecimento da assem biéa em tei;npps'J.iberaes, como m'e affi,15uro, é necessario
geral const,it,uinte ~legislativa do imperio do '.Br,a,zil. que desde ..já vá. d,~~apparece,~do d'entre nós tudo
O que partlClpo a V. Ex. para lhe fazer presente que quanto tem resaibô de despot1smó tu dó quanto pano dia 30 do cprrenle mez 4s 11 horas .da manhã m~ rece dictado pela arbitrarieda,de. '
apresentarei no paço das . suas s~ssõe_s, :em obsex- . Tal considero o decreto de 18 de Março de 1801,
vancia do artigo 32 do regimento mteru;10 da mesma pelo que respeita aos por cento. Sim eu o. consi-'
assembléa geral constituinte e .legislativa. Deus dero nesta parte ttma lei iníqua, oppr~ssiva dos ci0
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dadãos, e arbitraria. Porque, Sr·. presidente, se. O Sn. ALMEJD.1 E ALBUQUERQUE :-(Não se eneu pago o que cont rac~ei, .se em pena de algu!lla tende o tachygrapho.)
· móra que nisso .houver, a lei ~e faz passar debaixo
O 6n. Uocru l?nAi'ico·:-0 illustre deputado dedo jugo do um rigoro so -e.xecuL1vo, e sou alfim con- morou-se muilo pouco tempo na província de Midemnado nas custas, e 1mme.n~as cu_stas; se os e?- nas, e por~ isso enganou-se em parte do que disse:
carregados deste ram? de adm~mstraçao pu·bllca sao Eu sei, e sabem outros nesta assem biéa que na coassalariados pela. uaçao_, e muito bem assala_r1ados1 marca de Sabará es tão de muito tempo essas coporque titulo be1 de ainda soffrer a extorsao dos brancas á cargo do capitão mór de ordenanças e
por cento? Ou com que fundam ento dispõe o de- quo êste do que cobra, ou os c.:omma11dantes 'de
ereto desta parle de meus bens? _
.
. .
districtos para elle, percebe o premio de dez, ou
Não lhe des~ubro outro que nao seJa .º ar~1tr10 : doze por cento. E concedido qu e na província se
isto é que se diz, mando porq.uc que:o; isto e que o fação gera lm ente por militares semelhantes cobrandespolismo, como o é t?da 101 que. nao tem .por ele- ças, esse argumento é contraprnducente, pois por
mentos a razão e a equidade: Stat. pro ralione '!;O- 15so mesmo que a nação se priva dos serviços de um
luntas . . .
.
.
militar, á quem paga para diligenciar taes cobranEstc d1rcito, Sr. pres1de~tc, deixemo-lo par~ o ças, é que- não sei que titulo possão ter aos por
codigo, o para os legisladores _da porta. Mas disse cento os Srs. da administração geral, nem lhes
um iilustrn deputado na sessao <~ntecedentc quo a descubro outro direito que o dos zangões ao trabalei não era tão injusta como eu a 111culcava, e pre- lho das abelhas.
O Sa. 1\IAIA:-Eu jnlgo que é urgente este protendeu prova-lo com dizer que havião outras anteriores· qne manda vão lambem os por cento. Mas jecto; ou que para elle entrar em disc·ussão ha uma
es te argumento, salva a illustração do nobredepu- urgencia digna de consideração desta assemb léa.
tado, não convence, vale o mes mo qirn se dissesse Porque, se nós temos encarregado de fazer todas as
que a lei não é má, porque~ lei, como se não as reformas urgentes e indispensaveis, e se urgentes e
houvesse injustíssimas, dignas de ser em d'entre nós indispensaveis temos considerado todas aquellas,
desterradas, e proscriptas.
.
. que tem alguma analogia com a.comtituição, ou que
Disse mais que se passasse o meu proJecto, levana de alguma sorte tendem a firmar princjpios verdamaior mal do que bem á província, na hypothese deiramente constitucionaes, é de necessidade ser
talvez de que extincta a lei, ou decreto de 1801, deva este 0 objecto de que trata.
entrar em observancia alguma dos anteriores da
E' certamente principio constitucional e inconmesma familia; mas es ta hypothese é insu tentavel tes tavel, qne um dos prima rios fins da constituição,
cm direito, por isso que sendo de umas e outras e por conseguinte da maior attenção, e mais proprio
uma ,nesma a d1s_posicão. ªidentidade de razão do dos cuidados desra assembléa, é garantir aos cidapl:esente decreto as ~ deEtruiria s~gu ndo aq~~l\e dãos o direito da propriedade, dando as providenprincipio trivial dos , con~ulto~:. itbi eadein militat cias, que obstem a qualquer infração delle; e é
t·atio, eadem est Legis dispositio.
portanto urgente, e das que temos a nosso cargo,
Outra ~ousa do que julga o illustre deputado, en- uma medida, que se dirigir a evitar as offensas
tenderão pessoas sensatas que ti verão a prcsidencía deste sagrado direito: o que se faz com o presente
e o governo daquella pr~vincia; qu.e virão ~ obser- projecto.
varão estas cousas de mais perto; que de wa1s perto
O decreto de 1801 infringe mui _direc tamente o
escutarão o clamor dos povos; que Liverão mais direito da propriedade, em quanto obriga um grande
lugar de conhecer a sua oppres. ão e o gráo dclla.
numero de cidadãos a pagar o que não devem,
Elles não acharão porque tem e r esse mal, que au- aquillo a que nunca se compromellerão, nem exgura, ou rêcei!l .º illu~tre depula_do; o que acharão pressa, nem tacitamente; porque os obriga a pagar
foi que a admm1slraçao geral nao correspondia em sobre o valor da sua divida uns tantos por cento, a
parte aos fins do decreto que a m.andou crear ; qu e que se não sujeitarão, nem exp ressamente, porque
os por cento erão gravoso~, ~~ILI: gravoso.s aos po- nos seus ajustes e contractos se não declarou esta
vos; e fundados nestes prmc1p10s anmundo aos obrigação: nem ta cita e presumidamente, porque
votos da província, supprimirão a administração não podiãu, na orcasião dos contractos, prever os
, g~ral, e com esta a extorsão dos por ceuto. ~ tão contractantes um onus, ainda não esc ripto na lei, e
urgente lhes pareceu es ta reforma qu~ e ll~s nao re- que muito posteriormente sobreveio, imposto pelo •
ceiarão a desapr'Ovação do congr sso nacional.
sobredito decreto de 1801, cuja disposição abrange
E para que a alguem não llªre~a arbitraria o que principalmente as diYidas antigas, contrahidas desde
digo, rogo á assembléa ~ pac1enc1a .d~ ouvir ler este o principio do esta belecim ento da província, em
artiao sómenle da portana, ou prov1sao do gove rno. tempo em que os dez por cento, então concedidos
« Aa~minislração geral, a qual d' ora em diante fi ca aos executores fisca es , erão deduzidos do que liqui-« suspensa por não corresponder em parto aos fins damente entrava nos cofi~es, e por conseguinte erão
« declarados-no decreto de 18 de ~larço de 1801, e pagos pela fazenda publica, na conformidade das
« s~r muito onerosa aos povos, e á m es ma fazenda expressas disposiçõe"s dos alrnrás de 25 de Setembro
" publica, -pelos avultados por cento pagos aos m1- dr, 1655 § 11, de 23 d!:J Agosto de 1753 § l, e .de 20
« nistros ê officiaes de fazenda, que tendo romo taes de Março de 1756 § 1, e não pelos• bens dos deve« ordenados, os percebião antes de paga~-.so o tota l dores, como rlepois se determinou.
.
« da divida e muitas vezes com preJmzo desta,
E' principio tambem constitucional, e igualmente
" etc. » Te:Uos pois que a reforma qu.c p1~opon'ho, incontestavel, ser um dos objeectos importantes da
pareceu necessari.a e urgente aos que t1verao o g:o- constituicão nivelar os direitos de lodos os cidadãos
vemo da província, que ~e mru_s perto, e com_ma10r de uma inesma nação, estabel ece~o urna perfeita
conhecimento de causa JUlgarao da opprcssao dos i~uuldade de direieos e obrigações á visLa da lei.
E' por isso urgente o projecto que se õ.irige,· na.
povos e da justiça dos seus queixumes.. .
_
Insisto pois que se suppnma a admrn1straçao ge- conformidade deste p1·incipio, a .destl'llir a desiral, esta arbitraria o despotica lei dos por cento .
gualdude, que nasce da observancia do decreto de
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.1801; que dado privativam.ente para a pr~vin~ia de quem paga, paga .a multa , paga voluntariamente
Minas, sugeita uma grande parle dos c1dadaos do porque não pagou em tempo . Nem se diga que a
imperio a gravame, que não pesa sobre out~·o~. E faz enda publ.ica é dura nesta e xigencia, a regra geportanto mais por esta razão de.ve ser adm1tt1do ã ral en Ire os particulares é pagar os juros, e na sucdiscussão, para se -estabelecer a ig ualdade entre os cessão dos annos elles chegão a divida ao lluplo, e
cidadãos brazileiros, ficando todos sugeitos a uma triplo, o que não succcde com a faz enda publica. O
só lei.;
.
projer. to deve decahir, porque nem é justo, nem
_ Isto, que seria objecto constitucional, .e dign o abran ge um a providencia ge ral, portanto voto condos t.rabalhos da assembléa, amda quando se tra- tra a 11rgen cia.
Lasse dos direitos de um só cidadão ; é muito mais
O Sn. NoGuEmA DA Grn.l: - (Não se enten·deu
urgettte para entrar Já .em. dis.cussão! por dizer o tachigrapho.)
respeito a uma provmcia rnteira, pois que toca.ª
O 8 1\. DIAs :- Co nvenho qu e deve ir este projecto
dispo sicão do decr eto a quas1 todo s os se us h abi- á co m m issão de faz e nda , ainda que não é tã o d1fficil
tantes; ·a uma provincia g rand ~ pela sua popula_ção, a sua intelligencia , que necessit e maior p squiza ;
pela s ua, agri~ultura, eo mmerc10 e i~dustri a ; amda mas é urge nte, e isso a todas as vis tas é patente.
mais· grande pelo se u d1stmclo pa ~no t 1 s '!10 , e adheNão ó es piriLo de provincialismo: c u me persão-á cau sa da independenc1a e do imperw . Con clúo suado ver aq ui o t ribunal, que represe nta a opinião
po1tan to que a medida propos ta no proj ec to, é publica, e co mo esta não so fl're co nstra ng imento,
urgente, e indispensavcl, e co mo tal obJ CCto de nenhuma ombra des te1lcve aq ui appa rcce r, qua ndo
disc 11ssão.
tra tam os de reforma s urge nt es ;- pois exerce mos a
O S n. RonnI GUES DE C ARV.\ LHO :-Tra ta-se de cens nra dos abusos .
extin guir os por cento das exec uções da~ divida s
Impor ta po rtanto diri girmo-nos por jud iciosas
publicas ou que esses por cento se ex tra1 ao do d1- v ista s afim que se p 110mova o bem co mmum ; para
nheiro dado em pagamento Íl co nta do princi pal ; co nhece-lo basta o bom sonso por dictames simples
nã o julgo ad missivel n enhun:ia das P'.etençües . Que claros, ó luminosos som s ubtilezas politieas, o refi as execucõe.s caminhem do modo ordmano, e geral; nados a rdis, q ue mostra nd o eloquentes seus auto res
que as dâs di vidas preteri tas da provincia de Minas não ill udem . n em subj ugão o povo, qu e já fez sou
Geraes es tejão particul~rm e nte incumbid as.ª ui.n a juizo.
com missão, isso nada tira ou acc rescenta a JUSL1ça
As refo rm as devem ser extens ivas a todas as
. _ , _
provincias ; e co mo e 11 lenho co nhecim ento deste
dessa es pecie de co ndemn ação.
A razão p orque t aes por ce nto se t1 rao e n ~o só abuso na prov in cia de minha naturali dade não póde
para com pen sar o trab alho de pessoas q ue n yem ser l icito o meu s ilencio; é necessari o que e u retle -sallari os, e emolumentos , co mo· pa ra co nVIdar cla me, o já procure acelera r esla refor ma.
taes ofli ciaes a serem mais sollicitos na promoção
E' ce rlo que esta provi néia está gravada com <l ebito co n sideravel, lfUe esta m ulta dos ta ntos por
da cobrança por meio do premi o.
O leo-islado r co nhece u, e co nheceu bem, que o cento, sem accelerar, e menos fa cili tar a prompt a
in teres::'e é o m ovei da dilige ncia . e de termin ou em .cobrança grava mais os devedores em un ica, e exuma lei geral que os devedor es pagassem .essa _q uota clusiva uti lidade dos emp regados da junta assalaem proveito · dos exec utores; essa medida , e geral riados, a que m cum pre sem necessidade de mais
em todo o Brazil, e como se ha de faz er execução gratifi caçõ es pro111 ove r as co bra nças fi caes, fazendo
proseg uir os processos executivos, que pend em dos
de uma provincia, com excepção das ou.tras? _
Se n ós en trarmos a pedll' prov1den c1as part1cu- despac hos dos min istros, traba lhos dos s.crivães,
lares , sobre obj ectos , que obrigã~ a todo o .i m peri o, req uerentes, e officiaos do justiça ; se ndo certo que
então eL1 peco tambem para a mmha provmc1a , os estes collaboradores das co branças mais on erad os
outros h onrâdos me mbros fai:ão o mes mo, e em co m trabalhos, mais tarde, e mui tas vezes uunca
ultima analys e, ahi temos uma lei geral, e aqui te- obtem a paga de seus trabalho : fi ca nd o os emprem os que n ão póde ser atlm issi vel a urge ncia de um gado s da j u nta pagos po r suas mãos (no que não são
projecto de decreto que é con tra o systema de remis os) dos tan tos por ce n to nas pri me iras qua niegislação .
ti as a rrecadadas , cm mani festo gravame dos devcQuando tal medida entre em refo r ma ent ão exa- dores, o de ·folqu e das som mas nacionaes .
minaremos se é m elhor tirar esse premio, se se ha
Ora os devrdo res fi scaés, ou ma liciosamente não
de substituir outro, ou ordenados, que mau tenhão pagão podend o, ·e e nt ão antes qu e se impossibilitem
o sollicilador , escrivão da faz enda, e o juiz ; p ara deve m sor ob ri ga dos até por utili dad e de s us fi aentão me rese rvo; mas desde jã declaro, que no_ dores; ou tem justificados moti vos de móra, e então
systema actual entra a esperança , bastante ince n- arbitradas mo dicas co nsig naçõos o pode m faz er, e
já se não au gmen la a divida a quem se m culpa está
tivo para mover os executores .
Quanto a extrahir-se o valor dos por cento do impossibilitado.
total da divida direi que tal medida seri a injastisSe ha di vc rge ncia de opiniões neste tribunal em
sima . A qu em se impõe essa contribuição? Ao de - que julgamos, a nação, se m aborrecer ao que errar,
vedor moroso, ao devedor que não Pi!gou ao tempo e sem mos trar uma predilecção insolente pelo que
q:ue estipulou ;te é estç. pena a que purga a móra . acertar, verá discuti da es ta matoria, e ve rá se é
Quem merecerá maior comtemplação o devedo-r grave o abuso, e urgente a necessidade da sua reque deixa de pagar no tempo convencionado, ou o form a, qu e na minh a opiuião não sq deve demorar.
credor que deixa de receb er o que é seu ? Disse-se
que 0 dev edor não contractou pagar os por cento,
O S1t. flrnErno DE ANon.rn.\ :- (Não se entendett
isto é um erro" contractou o à evedor, contractarãn o tachi g raph o.)
Julgando-se a ma leria s ufficientemente discuttidá,
seus socios, e contrg.ctarão se·us fiadores; a lei ~
expressa, foi promulgada, e desde Agosto de 1753 J propóz o Sr . presidente se era urgente segundo o
qu e está em execução.
re[imento, e ve nce u-s e qn e não.
Logo aonde está a violencia. Podemos dizer que 1 S1,1scitou- se e ntão a duvida se regeitada a urgen-
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eia prescripta pelo regimento, se entendia regeitada
tambem a da competencia da materia; e proposta
a questão á assemblea, decidio-se que não.
Em consequencia desta resolução, ficou o projecto
para a segunda leitura segundo a regra geral.
Passou-se a segunda parte da ordem do dia ; e
continuou a discuãsão adiada do art. 83 do regimento.
o Sn. CARNEil\O DE c ,rnros :-Sr. presidente:
Eu não voto pela suppressão em que hontem se faltou : acho que considerada em regra a disposição
deste artigo, é fundada em muito boas razões (leu)
porque obsta a este pruido tão commum aos deputados de. todas as assem biéas ·deliberativas, principalmente aos novos, de fazerem continuadamente
propostas só com o fim de inculcarem os seus ta-'
lentos, e de se mostrarem zelosos defensores do
povo.
Toda a lei coarta a liberdade do cidadão, e a garantia da liberdad e consiste em não decre tar-se
lei, senão depois de reco nhecida a necessidade ou
utilidade geral. Portanto tudo o que tende a evitar
a multiplicidade das leis, ~om, justo, e mui proprio de um governo tivre.
Uma vez qu e foi regeitada uma proposta já está
demonstrada a sua inutilidade, e seria tomar o tempo
que a assembléa deverá empregar em cousas proveito a , reproduzir importunamente no mes mo
an no a mes nia proposta.
Porém po to que e u considere mui saudavel esta
determina ção do artigo, não posso todavia deixar
de reprornr c1ue se feche absolutamente a porta,
para que jámais não entre em discussão a mesma
propos ta, só pp rque sendo apre entada Ires vezes
em an nos sucessivos ou interpolados foi reprovada.
As leis administrativas não tem uma base fixa, nascem das circumstancias, e estas mudão com o volver elos annos.
·
Urna lei que era boa quando se promulgou, póde
vir a ser má 1 por have r cessado a razão em que foi
fundada; assim como o que era indifferente em
um tempo póde tornar-se damnoso, e ser por isso
necessario prohibir-se .
Ó3 e tudo quo nos cerca é tão s\Jgeito a alternativas e mudanças, que não acho prudente cerrar
tanto a porta á entrada de propostas sem algum
exame, quando porventura poderão então não só
ser uteis, mas até indispensa veis, e urgenLissimas.
Pelo que approvo o artigo com o seguinte
« ADDITAllIFMTO

" Exce pto decidindo-se, depois ' de discutida,
que é urgente.-Carneiro de Ccimpos.-Foi apoiada.
O SR. ANDRADA MACHADO pedio a palavra, e
ofTereGeu a seguinte
« EllE:SDA
« Se uma proposta sobre objecto pertencente á
a sembléa fôr regeitada, não tornará a tratar-se
della naquella legislatura; não será porém inhibida
de entrar nas seguintes legislaturas; e quando seja
regeitada cm cinco legisturas successivas, ou interpoladas nunca mais entrará em discussão.-Andrada
Machado. »-Foi apoiada.
O SR. HENRIQUES DE REzENDE: -Os tempos
mudão-sti; e nós, e as circumstancias com elles :
seriamos uns loucos, Sr. presidente, se tivessemos
a presumpção de querer legislar expressamente para
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toda a eternidade : · por mais que queiramos dar ás
nossas instituições o ar de duradouras, ellas hão de
caducar, e á posteridade compete fazer nellas as
alterações que as circumstancias exigirem.
A nossa constiturção ha de soffrer alteracões de
tempos a tempos pela fórma que .nella mesmo se ha
de estipular: e se isto tem de.acontecer em leis
que são fundam entaes, como é possível pôr o c.unh~
d~ e~ernas ás do nosso regulamento interno? E' um
direito que compete ás gerações futuras o fazer as
derogações, mudanças, e interpretações necessarias
em as leis, que lhes transmittirmos.
Nós podemos destruir o antigo systema que tantos
seculos nossos predece~so!es julgarão que era máo
mudar; com ? mesm9 direito as futuras legislaturas
os nossos vmdouros, se tão tristes conjunturas
occorrerem, podem mudar todas as · instiluicões
quanLo mais mér Js regulamentos da assemlÍléa?
Com que direito quereremos nós privar a posteridade
da inviolavel liberdade, que lhe toca.
, Nós legislamos para as gerações presentes, e para
as futuras se acharem que lhes convém : ora uma
proposta é má nesta legislatura, e conlinúa a ser
por Ires, quatro, cinco e mais; todavia chega um
tem po, e m que as cousas mudão, e eis-ahi os desse
tempo julgando não só boa, mas até n ecessaria
uma prop o~ta , aliás jul g?-d~ má nas anteriores legislaturas; priva r deste direito aos vindouros seria
usurpação.
Ma~ dir-s ~ -ha . que a excepção proposta previne
tudo isto; e1s-al11 o que é escusado e a razão porque sustento a suppressão.
'
Para qu e é to car no sagrado direito dos outros,
se e~l es ~ã_? de por força de cidi~ dessa urgencia e
com isso licao como se tal urgencia não houvssse ?
Até mesmo essa excepção é injuriosa aos vindouros
porque é d~ixar-lhes a idéa de que o não poderiãd
fazer sem !I ce nca nossa.
« A outra emenda de cinco annos é o mesm o· porque tres, cinco, ou oito pouca differenca faze:U. O
cas_o é que aqu e l~e direito. deve ficar inv.iolavel á postendade ; e por isso offereço, persuadido das razões
que tenho ex pendido, a s~g uinte emends supressiva.
ccVoto qu e seja suprimida toda a parte do art. 83.0 deputado Hen riques de Rezende. »-Foi apoiada.
O SR. CAR Emo .DE CAMPOS: - Sr. presidente,
parece-me que a minha emenda acautella não só o
mal de se occupar o tempo com cousas desneccssarias, como lambem ren;10ve ao mesmo tempo o grande
embaraço que pelo at"l1go se offerece á providencias
que serão talvez indispensaveis ou ao menos mui
proficuas.
.
.Pois Lodo o d e put~do, principalmente quando receia alguma prevença_o C?n.tra aquillo que quer propõr, forçosamente pnnc1piará por um discurso, em
~ue pr?v~ que a proposta que vai offerecer, aliás já
madmissivel pelas vezes que tem ~ido regeitada
nasce de novos e supervenientes motivos que a tornã~
digna da consideração da assembléa; e or,cupandos~ esta sómente dos nov:os motivos, que se apresentão em prova da urgencia da propj>sta, não se despeJtderá muito tempo inutilmente.
Ora, dizendo o artigo - nunca mais entrará em
discussão - certamente dá uma determinação que
póde. ser mui damnosa ao bem geral. Porque que
certeza temos nós que uma proposta, que era desnecessaria e mesmo prejudicial ao bem publico em
todas asoceasiões em que foi offerecida, não se torne
por occurrencia de novas circumstancias, não só
util mas até indispensavel? Portanto acautellemos o
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· abuso, mas ni"w ponhamos uma barreira perpetua aq
bem geral.
O Sa. ANDRADA MACHA.Do: - Não ,posso adniittir
semelhante suppressão ; é indispansavel marcar
algum limite, aliás crescerá exorbitantemente o
numero das propostas. Eu tambem quero sa.lvar os
direitos dos futuros deputados, mas é ~!'ec1so que
não confundamos as co usas. . . . . . Um importuno,
levadó unicamente do que lhe figura a sua imagina cão, offerece propostas, e gasta o tempo com
coÜsas que nem são objectos de r eforma nem
merecem discussão, e !linda depois dis_to havemos
de deixar o campo aberto para success1vas repe~1ções ! Isto não tem lugar. (No resto não se entendeu
o tachygrapho).
O Sa. HENRIQUES DE REZENDE: -Parece-me que
o que diz o nobre deputado não destroe os fundamentos em que estabeleci a suppressão, que propuz;
antes vem em apoio della. Eu convenho com elle,
em que é precis'o economisaro le!JlpO, e as discussões:
convenho que fnndada n es ta necessaria eco nomia,
é que a illustre commissão assim redigio este
artigo: mas, Sr . presidente, noqueeunãoconvenho
é no afferro ao rigor destes principios de mera economia, para ferirmos os direitos de outrem, para
legislarmos expressamente para toda a elernidade,
suppondo que o que não é bom em uma serie de
annos, jamais o pód e ser por toda a eternidad e.
Uma proposta é agora regeitada: torna-o a ser
na segunda, terceira, e quarta legislatura: que se
segue ? Que então ella tem parecido constantemente
.má: porém jamais se póde seguir, que decorrida
uma serie de annos, novas circumstancias a não
façãn boa : e quem deve julgar nesse caso ? Essas
legislaturas.desses tempos. Tãnto esto u por es tes
priucipios, que caso seja rejeitada a emenda suppressiva, então encostar-me-hei antes á emenda, ou
additamento do Sr. Accioli.
O Sn. PAULA E l\iEr.Lo, ponderando que se a
proposta por inteiro, depois de regeitada o numero
de vezes indicado, não de'hanovamemte vropor-se,
- nem por isso· se seguia que uma parte della não
podesse formar uma nova proposta e merecer consideração, disse que offerecia a seguinte
«

E~IENDA

cc Mas poderáõ fazer-se outros que contenhão parte
d.as· regeitadas -Pauia ».-Foi regeitada.
O Sn. FRANCA: -Quando se tratou des ta materia
na ses~âo de hontem, eu fui de parecer que a· do11trina do arLigo passasse sem emenda; porque na
hypothese e.nlão lembrada na mesma sessão de
occorrerem de futuro circumstancias que tornassem
admissivel uma proposta já regeitada, podia qualquer
dos Srs. deputados fazer uma indicação ao dito
respeito, afim de que a assemb léa, tomando em
deliheracão a nova hypothese, houvesse de facultar
a lejturaº da mesma proposta aliás regeitada. Esta
minha opinião 'fJndava-se na liberdad e, e · direito
que tem qualquer deputado de indicar a assembléa
tudo aquillo que julgar a bem da causa publica: o
qual direito se deve suppor sempre resalvado.
Comtudo como a explicação desta doutrina em
artigo expt"esso convirá melhor á boa ordem dos
nossos trabalhos, por evitar duvidas de intelligencia
extranha, offereço agora uma emenda em que ella.
se contém, com a qual não só fica estabelecido o
direitó de semelhantes indicações se não a direcção

que logo se lhes deve dar, que é irem á commissão
de legislação; sobre cujo juizo, e parecer, resolverá
a asse,mbléa depois se urge ou não a nova hypothese
indicada para se a proposta aliás regeilada tornar a
admitir.. Offereço pois a seguinte

« EMENDA
« Se uma proposta·de lei for regeitada não tornará
a tratar-se della nas sessões d'aquelle anno : todavia
se algum 'deputado entender que sobrevierão circumstancias que a tornão admissivel, fará sobre isso uma
indicação, que será remettida immediatamente á
commissão de legislã.ção; e decidindo-se .a urgencia
das novas circumstancias, terá o mesmo deputado
licença para repetir a proposta. P-aço da assembléa,
28 de Junho de 1823. -O deputado frança.J> - Foi
apoiada .
Julgou-se afinal a ma teria disClltita: e o Sr. presidente propôz :
1. 0 Se o artigo seria todo supprimido; venceu-se
que não.
2. 0 Se deveriasupw!mir-se a 2.• parle na conformidade da emenda d2 Sr. Henriques de Hezend e:
yenceu-se tambem que não.
3. 0 Se passaria a l.• parle, substituindo-se á
palaYra am1ô a palavra legislaturn, decidio-sc
que sim.
4. 0 Se a 2. • parte se approvava com o aditamento do Sr. Carneiro de Campos; resolveo-se
que não.
5. 0 Se o restante da emenda do Sr. Andrada
Machado se approYava; deciclio-se que sim, ficando a emenda do Sr. Fraca exclui da, como prejudicada.
•
Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres,
pedio a palavra o Sr. Maia, e por parte da commissão
de legislação leu o seguinte

« PARECER
« A commissão de l;gislação em desempenho do
que lhe incunibio esta au~usta assembléa a respeito
do requerimento d.e Ignac10 llodl'igues, e outros,
que pretendem, po1' meio de revista, continuar a
co nte nda da liberdade com Agueda Caelana; e
procurando conciliar o favor da liberdaclo, a causa
da humanidade, com os direitos de propriedade; é
de par cer, que se remella ao goveroo o clito requerimento para que, outorgando aos supplicantes todo
o favor, de que se fazem dignos entes,tão miseraveis,
no empe nho de defend r o mais apreciavcl dir ito
do racional, os admitta a continuar no processo da
r evista , -estando, entretanto que se não decide
finalm ente, ou debaixo de fianra, se a tiverem, ou
em deposito , ou em poder da pretendida Senhora,
obrigando-se esta por termo a não os seviciar, a
não dispor delles, e a conceder-lhes os dias de estiylo
para tratarem da sua cnusa; e além disso, pela
qualidade de pessoas miseraveis, os recomment. J a
protecção da Santa Casa da misericordia, para que se
encarregue da defeza, promovendo os termos da .
revista; sendo este um objecto, que bem se compadece com o seu pio instituto. Paco da assembléa
28 de Junho do 1823.-D. Nnno Eugenio de Loció.
-João Antonio Rodr·igues de CMvalho. -José
Teixeira da Fonseca Vasconcellos. - José Corrfct
Paâieco e Silva. - Antonio José DuaJrte de Araujo
Gondim. -José Feliciano Fernandes Pinheiro
-José Antonio da Silva !rlaia. >J
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O SR. MAJA: -A commissão vio-se na necessi dade de conciliar os principios da humanidade com
os da jusLiça, o por isso admittindo a pretenção do
supphcante pelo favor da liberdade propôz os tres
meios em segurança do direito da propriedade ; eu
porém na escolha de um delles não julgaria mais
justo o de serem postos em depozito, e da maneira,
que se pretende.
Attendendo ã compaixão, e causa da humanidade,
que obriga muitas vezes á modificação da lei, penso
que se póde dispensar algum rigor a respeito dos
supplicantes admittidos á continuação da revista;
mas n~o ~erei de parecer, que se ponhão em depozito
em preJuizo do senhor, a favor de quem tem sido
os julgados, e que deve aproveitar-se do producto do
jornal dellos, uma vez que por ora tem jus proveniente da sentença; pois que ao contrario haveria
\'ÍOlação do direito de propriedade. Sou portan Lo de
parecer, que assignandoo senhor o termo de não fazer
· venda, e do mais nafórma. do parecel' da commissão,
1he sejão en tregu1ls.
O SR. FRANÇA : -(Não b ouvirão os tachygraphos.

O SR. ÁNDl\ADA MACtL\l'O : - Eu não terei duvida
de me conformar com o parecer da commissão,
com tanto que se declare que ainda ficando em
depozito, o fructo do seu trabalho pertença a seu
senhor ou senhora; porque deste modo fica salvo o
direito de propriedade. São dig(!OS de piedade; a sua
causa é mui sagrada ;·mas cumpre que se não violem
por isso os direitos de cada um. Deste modo votarei
pelo parecer.
•
Afinal julgou-se a mataria discutida; e posto á
votação o parecer, foi approvado.
O SR. PnESJDENTE assignou para a ordem do
dia: 1° a primeira discussão do projecto do Sr. Pereira
da Cunha. 2. a pro.posta da commissão de policia
sobre os empregados da assembléa: 3. ~ . a proposta
da commissão de marinha e guerra sobre os meius
de communicar-se com a commissão de fóra.
LevanLou-se a sessão ãs duas horas da tarde. José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, secretario.
0

,

RESOLUÇÕES DA ASSE.l'!IBLÉA
PARA JOÃO VIF.JRA DE c.mVALHO
lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe
prosente o officie de V. Ex. da data de hoje,
relativo á mensagem que, por ordem de S. 1'11. o Imperador, deve apresentará assembléa, no dia 30 do
corcente; manda participar a V. Ex. que, ficando
inteirada do que communica, receberá a referida
mensagem com muita satisfação, e na conformidade
do art. 32 do regimento provisorio da me. ma
assembléa. O quo V. Ex. levará ao conhecimento
de S. 1\1. 1. - Deus guarde a V. Ex. - Paco
da assembléa, em 28 de Junho de 1823. - José
Joaqt~im

Carneiro de Campos.

Sessão em 3 0 de Junho de ·I 8~3

PRESIOENCIA DO SR. NDRADA E SILVA
Jlennidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se pres ntrs
57, faltando por doentes os Srs. Gama, Siheira
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Mendonça, Rodrigoes da Costa e Ferreira l3arretu :
e sem causa motivada o Sr. Lopes Gama.
O Sn. PnESIOENTE declarou aberta a sessão; e lida
a acta da antecedente foi approvada. ·
O SR. SECl\.ETAl\IO CAnNEIRO DE CAMPOS leu o
seguinte officio do ministro d'estado dos negocios
do Imverío.
« lllm. eExm. Sr.- Sendopresente a S. M. o Imperado!·? offic10 de 12 do corrente mez, em qne V. :Ex_
par.t1c1~a que a assembléa geral constituinte e
leg1slat1va deste Imperio, para deliberar com acerto
sobre. as providencias, que exige o importante estabelec1men~o da fab'.ica de ferro de Ipanema, precisa
que lhe seJa remett1da a cópia do officio inteiro de
H ufino José Felisardo e Costa, de 25 de Marco deste
anno, assim como o officio do governo de S. ·Paulo,
do anno de 18"21, que trata da isempcão de direitos
dos~roductos daquella fabrica: O n:iesmo augusto.
senhor me ordena que remetta a V. Ex . , para a
faz~r present_e .na mesma assembléa, a mencionada·
cópia, e .part1c1par-lhe, que quanto ao officio do
governo de S. Paulo, deve achar-se na reparticão,
da fazenda 't:om outros papeis relativos a direitÓs ·
por se haverem remettido para aquella reparticão'
logo que foi creada, todos os officios deste genero'
depois do dia 26 de Fevereiro do dito anno. - D eu~
guarde a V. Ex . Palacio do Rio de Janeiro, em 28
de Junho fie 1823. - José Bonifacio de Andrada e
Silva . - Sr. José Joaquim Carneiro de Campos».
Ficou a assem biéa inteirada; e mandou-se remetter
ás commissões de industria' e fazenda.
Leu depois uma participacão de molestia do·
Sr. deputado Manoel Rodrigues da Costa.-Ficou a
assembléa inteirada.
O SR. PRESIDEXTE: - Como é hoje o dia em que·
se ha de receber a mensagem do S. M. I., e se deve
proceder na fórma do regimento, vou nomear a
deput~ção d~ s.eis membros para ir receber á poria
do sR:1ao o m1mstro da repartição da guerra .
Feita a nomeação, pa.sou-se á ordem do dia· e
entrou em l.• discussão o projecto do Sr. Pereira' da
Cunha s~bre a ~onfirmação das leis, pelas quaes se
tem regido ate agora o Brazil. (A.presentado na
sessão de 5 de Maio.)
~ SR. _PEREIRA DA CuNHA.:-Tendo eu já el-põsto
mm succm tamente os fnot1vosque me induzil'ão a
olTerecer. este ~l~no como indispensavel para a nossa
existenc1a poht1ca, escusado me parece repetir
argumentos que o recomendem á attencão da assem-·
biéa : é porta11to claro qu e não hávendo quem
conteste e~ta materia, deve o projecto passar á
2.• d1scussao aonde se farão as emendas e addicõe•
que convenienles parecerem.
• •
. Como não houv_esse. qu ~m pedisse a palavra,
Julgou-s~ a materia d1sculida, e perguntandõ o
Sr. presidente se o proJecto passam ã 2. • discussão,
resolveu-se quo sim .
Seguio-se a. proposta da comn}issâo de policia
sobre o numero dos empregados ao senico da assembléa, que tio ba sido apresentada na 'sessão de
28 de l\Iaio .
O Sn.. FnANÇA: - Eu cuido que so não pódo dispensa.r n_enhum dos empregos que a c\)mmissão de
poli eia tem proposto : porque primeiramente a nec~ss~d~de do porteiro-mór nãosoffre 'duvida ;_depois.
disso 3ulgo, que uào são superfluos· dous ajudantes.
deste officio que cooperem no sen:iço, debaixo das.
ordens daquelle, e o substituão nas suas folias.
38

l

- ~50

SESSÃO E~1 30 DE JUNHO DE 1823

Os dous arrumadores para as galerias são iguaes
ao numero das mesmas : dá-se um a cada uma.
Os quatro continuos finalmente não hão de sobejar nas occorrencias do serviço que lhes toca a fazer.
E' portanto o meu voto que passe a proposta.
O Sn. ÁNDRADA MACHADO : - Eu sou de opinião
contraria. Acho que ha gente de mais: cortou-se
muito pelo largo.
Os dous porteiros-menoreii, ou ajudantes do porteiro-mór são como uns continuos para o serviço da
assembléa, e não sei para que são mais quatro con tinuos ; são simples comedores, não merecem outro
nome.
Eu não vi tanta abundancia nas côrtes de Portu~al ; ma~ aqui, como já disse, corta-se mais largo.
Estando presente o porteiro-mór, os dous ajudantes serião bastantes ; porém como póde faltar haja
um ajudante para servir nos seus impedimentos, e
facão-se mais dous continuos. Creio que teremos
.gente de sobejo para o serviço todo da assemblóa.
O Sn. FnANÇA: - A razão porque se nomearão
dous ajudantes do porteiro é porque nunca a portaria de um tribunal, ou congresso devQ fi car desamparada : sendo a pratica contraria indecente,
como tenho aqui observado.
Se o porteiro tem de entrar no congresso com
algum recado, fica a porta guardada pelos ajudantes ; e se tem outro servico a fazer durante a sessão
do congresso, manda-o éxecutar pelos mesmos ajudantes. A' isto chamo eu ordem de serviço ; e esta
-ordem não se póde manter sem a cooperação de
officiaes respectivos .
Nos tribuuaes da côrte se obserra esta mesma
economia: o erario tem porteiro e ajudante de porteiro . Quanto aos arrumadores já disse, que elles
são necessarios como supponho (porque os reputo
porteiros das galerias) não póde haver menos de
dous.Sobre o num ero dos continuos parecia-me que
toda a dtUt-ida que occorresse seria para se. accrescentar, e não para diminuir; pois sabendo-se, como
se sabe o numero que ha de commissões da assembléa : e que todas ellas são servidas pelos mesmos
continuos, cuidava eu que restringir o seu numero
a quatro, não era cortar muito pelo largo como tenho
ouvido dizer. A commissão não fez a proposta som
pezar todas as razões de conveuiencia que lenho
_ .ex pendido, e que é mister attender.
O SR. RIBEIRO DE ÁNDRADA : - Eu creio que em
todos os estabelecimentos é melhor começar pelo
menos, convém, como se costuma dizer, que fique
patino para mangas.
O nobre preopinante, trouxe para exemplo o erario, mas além de que esse mesmo exemplo serviria
para querer um só ajudante do portei ro, todos sabem
que o ajudante faz as vezes do porteiro quando este
está impedido, e que portanto um só é bastante.
O thesouro tem actualmente quatro contadorias,
a thesouraria-móre com diversas pagadorias, e creio
que não tem ma~ de seis continuos: e dahi conclúo
que por ora para o serviço da assembléa bastão dous
continuos com o ajudante, e o porteiro-mór; se depois se conhecer que não são sufficientes nomearse-hão mais.
Sr. presidrnte, abusos não servem para exemplos;
o que se vê hoje no thesouro tem-se- feito contra a
lei da creação; multiplicarão-se os. escripturarios
de todas as classes, porque se quena accommodar
afilhados ; mas a 11ssembléa não se guia por esses
principios; quer· o preciso, e nada mais. Portanto

faça-se um porteiro, um ajudante e dou continuos
e a experiencia nos mostrará se com estes se pód;
desempenhar o serviço. ··
O Sn. MuNiz TAVARES :-Tambem acho excessivo
o numero dos empregados; os dous arrumadores
das galerias eu os Julgo desnecessarios ; a penas em
algum dia de enchente póde ser precisa alguma
pesso<t para acommodar melhor o povo: mas nesse
caso nada obsta a que dous ajudantes do porteiro
fação este senriço. Os ~uatro continuos tambem me
parecem muitos; creio que bastão dous para o trabalho que lhes pertence fazer.
O Sn CosTA AGUIAn :-Sr. presidente, eu lambem
concordo eom o que acaba de dizer o meu illustre
collega o Sr. l\foniz Tavares: porque não vejo em
verdade necessidade do tantos empregados, como
se exige na proposta: por isso que o serviço pódo
perfcit.arnente fazer-se com o porteiro-mór, um ajudante do mesmo e dous continuos, os quaes são bastantes para acudirem ao chamnmento das commissõe , que supposto sejão algumas, comtudo não
trabalhão todas ao mesmo tempo e pódem ser mui
bom servidas por um dos ditos continuos, uma vez
que ejào deligentes e cumprão com os seus deveres,
como é de esperar : restando ainda o outro continuo e o ajudante do porteiro para o serviço da assembléa, emquanto durnr a ses ão.
Quanto porém ao arrumadores das galerias, são
inteiramente desnecessarios, e o ven·adeiro, se nhores, é deixarmos entrar o povo como quizer, e
até onde couber : além de que temos jã bastantes
provas do socego e quielacão dos habitantes desta
capital; temos lambem obserrado o acatamento que
ell es tem tido nas mesmas galenas ; e é esta mai
outra razão para escuzarmos os taes arrumadore ,
que talvez serão mesmo a causa de algumas desordens, por qu ererem preferir alguns amigos e conhecidos nos dias de maior enchonte etc.
Ao que deixo ponderado accresce, que na hypothese de haver alguma contenda nas galerias, o que
Deus não permitta, enl.c'i.o o porteiro-mór com o seu
ajudante e contínuos faráõ de certo o que pud'erem
para aco~modar a desordem, sem que para isto seja
necessarro haver arrumadores.
C9nvenho por ultimo qne haja um moço, encarregado do aceio e limpeza deste edificio, por ser de
absoluta necessidade, e porque taes serviços não
devem ser. prestados pelos ot~ciaes c~e d~ntro, que
têem outros afazeres: resummdo pois mmhas idéas
voto.que haja um porteiro-mór, seu ajtidante, dous
contrnuos e uma pessoa encarregada da limpClza
desta cas.a , e se par~ o Íllt':lro a assembléa julgar
necessano crear mais offic1aes, alia o fará então,
porque de certo não fica inhibida de o fazer pela
presente nomeação.
O Sn. FnANÇA : - Não tenho duvida em convir
no que propoem os nobres deputados; e depois a
assembléa conhecerá o que precisa, e se farão novas
nomeações sefõr necessario. Julgo que V. Ex. póde
pôr á votação.
· /
O Sn. ALENCAR: -A oxperiencia é o melhor pharol ~ue podemos ter para nos dirigirmos neste negocio. Em Portugal onde a assorrrbléa era mais
numerosa, eu a vi servida por dous contínuos o dous
porteiros, e nada faltava; o serviço era perfeitamente
desempenhado. Parece-me portanto que tendo nós
os mesmos quatro homens, não haverá falta de gente
para o trabalho.
Julgou-se a materia discutida; o sendo proposta
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.á votação venceu-se que se creassern u~ porteiromór um ajudante do mesmo, dous contmuos e um
enc;rregado da lilllpeza de todo o edi,ficio.
O SR. FRANÇA: - Como está decidido o numero
dos empregados, resta saber quem ha de propôr os
seus respectivos ordenados.
O SR. PRESIDENTE: - Eu i·urgo que isto deve ser
encarregado á commissão de azenda ou a de policia;
mas a assembléa decidirá. Os senhores que quizerem fallar sobre a -materia podem fazel-o.
.{) Sr. FRANÇA: - A commissão de fazenda por
si só não póde arbitrar estes ordenados; é necessario que se reuna a ella a de policia, porque é a que
conhece os trabalhos, e segundo estes se deve fazer
o arbitramento .
O Sn. ÁNDl\ADA MACHADO: - Não ha duvida: a
commissão de policia deve informar sobre os trabalhos de cada um, para se regularem os ordenados;
sem isto não póde fazer-se nada com acerto.
O Sn. PRESIDENTE propôz á votação ; e resolveuse que os ordenados fossem regula-dos pela commissão de fazenda unida á de policia.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS requereu
qlte o mesmc• se praticass a r espeito da pTOposta
para os empregados no serviço da se~retaria; e_igualmente se assentou que fizesse o arbitramento a commissão de fazenda, unidos a ella os Srs. secretarios.
Annunciou então o Sr. presidente que estava á
porta do salão o ministro de estado dos negocios. d.a
guerra com a mensagem de S. M. 1., como part1c1pára por officio que fôra lido na sessão antecedente;
e sendu·introdusido pela deputação no~neada, tomou
o seu respectivo assento, e leu o segumte:
« Sr. presidente. - O governo de Portugal acaba
do promulga r uma lei adaptada ás circumstanc!as da
provincia de Tras-os-1\fontes, a qual fez ~ epo1 s .extensiva ás províncias do que elle chama remo-.umdo;
e como infelizmente se achão ainda alguns pontos
do Imperio occupados por tropas luzitanas, prevê
S. M. 1. os males qu e pódem cahir sobre ~eus fi eis
subditos rom a applicaç~o de u'ma lei, di ctada por
um congresso inimig<rdo Brazil, promulgada por um
governo coacto, ou traidor, e finalmente applicada
vor generaes despotas, e ensang uentados co m o san"Ue brazileiro, que se tem e~parzido na nobre Jucta
de alcançar para o Brazil aquillo que. nenhum povo
tem o direito de negar, ou estorvar, 1~to é, -liberclade política de uma nação que tem a sua frente um
neto de vinte e sete reis, que se acha representada
em uma assembléa geral constituinte e l eg islati~a, e
que tem jurado perante Deus e os homens ser hvre
ou desapparecer de sobre a terra,
« O conteüdo desta lei, que eu passo a lêr, fórma
o objeclo da minha mensage m:
« N.
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« D. João por graça de Deus, e pela constituição
da monarchia, rei do reino-unido de Portugal,
Brazil e Al~rves: faço saber a todos os J?ebs sub~
.ditos que as côrles decretarão, e el\ sancc10nei a lei
seguinte:
« As côrtes, nttendendo á necessidade de su!Iocar
·em seu principiQ a rebelião declarada em Tras-o s1\tontes e considerando q\ie em tal occurrencia
·convém' sómente confoltar a segurança publica, e
prevenir a nação dos horrores da guerra civil, dee retiio provisoriamente o seguinte:
« 1. 0 As povoações, que sem serem coactas por
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força militar, se levantarem contra o s.Ystema constitucional, ficão fóra da ·proteção da lei, serão tratadas militarmente.
« 2. 0 Poderá o governo autorisar os com mandantes de tropas constitueionaés para que media,ndo
sentença proferida'.em conselho de guerra, cuja execução dependa sómente . ~e appfovação delles, castiguem até pena de morte, inclusivamente, os indivíduos de qualquer classe, que pegarem em armas
contra o systema constiLucional.
« 3. 0 Poderá tambem o governo aulorisar os referidos commandantes para concederem quaesquer
amnystias, excluindo sempre dellas os cabeças da
rebelliào.
<e 4. 0 A desp eza do exercito de operações contra
os rebeldes será paga p<H' seus propri'os bens. A liquida çã o desta desp eza, e a ~esignação dos indivíduos que a devem pagar, sera commettida a uma
commissão militar.
« 5.° Ficão revogadas quaesquer disposições na
parte em que se oppuserem as da presente lei.
cc Lisboá, paço das côrtes aos 20 de Março de 1823.
Portanto mando a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer;
que cumprão e executem tão inteiramente como nella
se co ntém. O secretario de estado dos "llegocios da
guerra a faça imprimir, publicar e correr . Dada no
palacio da Bem posta, aos 21 de Março de 1823. -ElRei com guarda . -111 anoel CJoriçalves de Miranda. i>
OFFICIO QUE ACOUPANHOU ESTA
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« Manda El-Rei pela secretaria de estado dos negocios da guerra remetter ao IH·i15adeiro encarregado
do aoverno ..Qj~§. armas da~mcia- da Bahia, os
Lrrnta exem plar~s da carta de lei dé 21 de Março
ultimo, bem como a copia junta, assignadapelo official-maior da mesma secretaria de estado, da ordem
das côrtes, datada de 20 do dito mez, que faz extensi.Ya a mesma lei a todas as provincias àõ Reii:l.0Unido; em consequencia do que ordena o mesmo
senhor que_Q. dito brigacleiro ponha._a r ~fer.!\laJ~i em
execuc~ faz endo sahir da Bah}.í!, ou mandando .prender to'áas aquellas pessoas de qualquer ~asse _ou condi ção, que se tornarem suspeitas; -nomeàndo uma
commissao_ ~nilitar .:gara punir os réos, segundo o
art. 2. 0 da dita ei, e para proceder a sequestros nos
bens dos reb eldes, vat·a a indemnisaçào possível das
des pezas indica das na lei. E achando-s~ o dito brigadeiro revestido por- este modo dos mais amplos
poderes, confia Sua Magestaàe na honra, zelo e dedicação do mesmo brigadeiro que sejà a lei applicada tle modo, que Lenha o fim a que o goverpo se
propõe na.conformidade das iastrucções, que lh e tem
sido rem ettidas. Palacio da Bemposta, em 10 de
Abril de 1823. - Manoel Gonçalves de Miranda. »
« S. M. 1. julga conveniente que esta illustre assembléa, tomando o negocio em sua alta sabedoria o
autorise, com medidas legislativas, a usar do direito
de re rezalia naquellas circumstanhas e pela maneira que a 1 lustre assembléa julgar conveniente á
gloria do Imperlo, á ex!ir~- o de _n_ossQs inim..i.gos
e ao bem estar do põvo brazileiro; não se dispensando S. M. I. de apresentar a esta illustre assembléa nos seguintes artigos as suas idéas sobre tal
objecto.
« 1.° Convirá declarar que todas as povoações
do Brazil, que, sem serem coactas po'r força militar,
adherirem 1\ causa de Portugal serão tratadas militarmente.
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« 2. 0 Possa o governo autorisar os _commandantes binar-se; e feito isto é mais prompto o conheci-

1 das forças brazileiras, para que, med1an?o senten? mento da materia e mais facil a discussão.

p1:oferida em conselho de g~erra, CUJa ex~cuçao
dependa sómente de approvaçao delles, cas.ti~uem
até pena de morte inclusivamente os indlVlduos
brazíleiros ou portugµezes estabelecid~s n9 Brazil,
que f?rem achados com armas na mao contra o
Impeno.
" 3. 0 Possa o governo autorisar os referidos commandantes, para concederem amnistia, no caso ~o
art. 2°; excluindo sempre della os cabeças de facçao
ou traição.
« 4. • Faca-se effectivo o sequestro de todas as
propriedadês po~tuguezas em todo o Imperio : applicando-se imrnediatamente o seu producto as des_ .
pezas da guerra contra _Po~·tugal.
cc 57° Seja declarada irrtta toda a transaçao feita
de bens, que, pela applicação da lei d.e 21 de Março
das cortes de Lisboa, o!Tender os rnteresses dos
subditos de S. M. l. cujos bens reverteráõ em todo
o tempo á posse de seus le~itin~os possuidores: O ministro da_guerra: -Joao Vie·ira de Ca.rvalho. »
Acabada a leitura e tendo-se levantado o ministro
disse o Sr. Andrada Machado para o Sr. presidente: - fü\ creio que V. Ex . deve dizer em nome
da assembléa que-ella vai tomar em consideração a
mensagem de S. M. I. O SR. PRESIDENTE : - Póde V. Ex. fazer presente
a S. M. o Imperador que a assembléa tomará em
consideracão objecto de tanta importancia.
Feito isto, sahiu o ministro, praticando-se o
mesmo formulario da entrada.
O SR. ALENCAR: -Eu peço a V. Ex. que se lêa
outra vez esse papel, pois pouco ouvi delle.
O SR. ANDRADA MACHADO: - Por bem da ordem
requeiro a V. Ex. que depo.is de se lêr, prop.o~ha a
assembléa, (o q'-!e talvez tieJa o melhor) o d1V1d1r-se
em commissões para darem o seu parecer sobre este
objecto; parece-me que ~e.s_te modo se exporáõ com
mais forca as nossas opm1oes ; e se acaso se combinassem .os relatorios das di!ferentes commissões,
mui facil seria então a deliberação da assembléa.
O SR. sECRETA!ÚO CARNEIRO DE CAMPOS fez a leitura requerida.
O SR. Murnz TAVARES: - Sr. presidente, este
negocio não so!Tre a menor dil.ação ; os noss~s inimigos procurão todos .os me10s ~ ~ destruir-nos e
aniquilar-no.s e para isso aproveita.o-se d ~ tod.~s as
circumstancias. Eu cr&10 que á \'!Sta disto Jª se
conhecerá quanto era suave o art. 2° do meu proj ecto contra o qual tanto se gritou . Emfim o que é
certo' é estarmos em risco e que se precisão medidas
energicas e muito promptas, portanto decida-se
se nos reunimos em commissões ou o que se assenta
por melhor.
O SR. FRANCA : - E' necessario conferen-ciarmos ,
mas que istoº se faça em sessão secreta, é o meu
voto; não appro-fo para isto a discussão publica.
O SR. ANDRADA MACHADO : - S. M. l. dignou-se
de pôr as suas idéas em artigos ; isto já vem em
fórma de proposta e por isso aquellas idéas de
S. M. L são as que a assembléa deve tomar em
consideracào antes de qualquer outra cousa; não só
pelo respêito que se deve mostrar ao Imperante,
como pela iruportancia da materia. Eu propuz que
se dividisse a assembléa em commissões, porque
não julgo que serão tão differentes entre si os rela.::torios das mesmas commi ssões que não possão com-

• O SR. ALENCAR : - Eu proponho 9ue se nomeie

uma commissão especial para redigir em projecto
de lei estes artigos que mandou S. M. 1. e entrar em
discussão ; e se a assembléa assentar então que se'
deve discutir em sessão secreta, faça-se. Eu c·oncordo que se devem tomar medidas contra os nossos:
inimigos, mas quer estes sejão nascidos e1.11 Portugal
quer no Brazil. As injustiças do governo portuguez
não nos devem servir de regra para sermos tambem
injustos.
O SR. PsnEIRA DA CuNHA : - O que me parece é
que este negocio deve ser remetlido á commissão de
legislação unida á de guerra e que ostas vão já trabalhar para apresentar o seu parecer e discutir- e.
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO : - O que eu vejo
é. que estamos a perder tempo; vá o negocio a uma
commissõ.o especial e decida-se isto com brevidade.
Queira V. Ex. pro pôr o que digo á votação.
O SR. DIAs : - Não vejo complicação alguma
neste negocio. S. M. I. mandou certos artigos, nós
adoptaremos delles o que nos parecer bom. Se nós
acceitamos a proposta de qualquer honrado cidadão,
quanto mais de S. M. 1. sobre objecto de tanta consideração. Portanto vá a uma commissão ou a duas
e decidamos isto.
O SR. PRESIDENTE propôz em primeiro lugar se a
assembléa se dividiria em commissões? Venceu-se
que não. Propôz depois se iria a uma commissão
·
especial ? Decidiu-se que sim.
O Sn. PnESIDENTE : - Resta agora saber se a nomeação da commissãq ha de ser feila pela assembléa.
O SR. PEREIRA DA CuNHA : - Deve ser pela assembléa na fórma do regimento.
O SR. PRESIDENTE : - S.eja-me licito fazer uma
observação. Quand<? decidimos que nenhuma commissão tivesse mais de sete membros, tivemos
attenção á ~ouca gente que se achava então no congresso; mas agora que já somos mais, parece-me
que seria conveniente que esta commissão fosse
composta de maior numero.
O SR. DIAS : -:--- Eu apoiarei esta lembrança com
muita satisfação ; o objecto é de grande importancia;
deve ser tratado com toda a madureza ; e por isso
seja maior esta commissão .
O SR. ANDl\ADA MACHADO : - Como se não venceu
a divisão da assembléa em commissõe,, não duvido
apoiar o augmento de numero do membros para a
commissão ad hoc.
O SR. TE1XElllA DE GouvliA : - Eu taml>em sou do
mesmo parecer; e creio que deverá ser, pelo menos
de onze.
O SR. PRESIDENTE propôz se a commissão seria
C?mposta de onze rn;imbros; e resolveu-se que
sim.
O SR. Acc10u : - Parece-me justo que se decida
se para esta conimissão podem ser nomeados os
membros da commissão de constituieão .
O SR. PnESIDE~TE: - Cuido que ' isto não soffre
duvida; todavia proporei /J. assembléa, se podem
entrar para esta commissiio, os senhores da commissão de con;5titnição. Decidi.u-se que sim.
Procedeu-sa á votação; e sahirão eleitos os
Srs. Andrada )!achado, Araujo Lima, ·Pereira da
Cunha, Rodrigu es do Carvnlho, Nogueira da Gamn,
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Maia Barão de Santo Amaro, Fernandes Pinheiro,
Carn~iro de Campos, Hibeiro de Andrada, Hodrigues Velloso.
O Sn. PRESIDENTE : - Está chegada a hora da leitura dos pareceres de commissões; se algum ha para
ler-se póde apresentar-se.
O S11. RrnEmo DE REzENDE como relator da commissâo de poderes leu o seguinte
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artigo, que ficará muito mais limitado e restricto ·
por isso que as palavras - noções e documentos_:
são mui ditTerentes e jámais uma dellas poderá comprehender em si a outra.
.
Além de que como é possível, que as commissões
de fóra cumprão, com'o devem, o que se lhes determinar, sem que estejão ao facto de tudo quanto
póde e deve concorrer para a ellu_cidacão da materia
da questão? Supponbamos que um cidadão que.lquer
ª.Presenta nm plano º? uma repres enta~ão docu« PARECER
mentada; como 11oderáo as mesmas comm1ssões dar
« A commissão de poderes sabendo que se acha o seu parecer. sem ser em vista. desses documentos
nesla cõtte r egressado de Portugal, D Sr. Nicoláo apresentados? Que se lhes não deixem vêr aquelles
Pereira de Campos "Verguei ro, deputado nomeado papeis,. que forem pertencentes ás sessões secretas, a esta assembléa pela província de S. Paulo, cqmo isto entendo eu, até porque é natural que não sejão
se observa da acta geral das nomeações de aquella ouvidas em taes materias; porém nunca estabeleçaprovincia, confrontada com os diplomas dos outros mos em geral, que só possão pedir noções, porque
deputados da 1nesn 1a província: ~ de p~recP.r. qu e isto, como deixo referido, tem muitos inconvenientes:
visto achar-se legal a sua nomtiaçao, seja avisado voto portanto contra a suppressão, pela fórma que
para vir tomar o seu assento, devendo cessar em foi proposta.
con eq ul!ncia do Qxercicio de supplente o Sr. Manoel
O Sn. FRANÇA: -Eu creio que com um pequeno
l\Iartins do Couto ' Heis por ser o mais mod erno; additamento não terá duvida a doutrina o vem a ser
expedindo-se ordem á sua província para r!lmetter o - documentos que não forem objectos de sessão
diploma respectivo, bem 'como se praticou com secreta.
outro deputado, em idenlicas circumstancias._ Paç~
Posto á votação; foi approvado com a emenda
da assembléa, 30 de Junho de 1823. - Estevao l!i- indicada pelo Sr. secretario França.
beiro de Rezende, .Manoel Jacintlio Nogueira da
« Art. 159. Nas informações das commissõés se
Ganna, Ant0,71io Ca1·los Ribeiro de Andrada Machado praticará o que fica disposto no art. 153. ,, - Foi
e Silva. »
approvado.
« A.rt. 160. 'Nos negocios mais graves, segundo o
Foi" approvado ; significando a assembléa o seu
sentimento pela perda da cooperação do illnstre de- parecer das commissões , concorreráõ todos os
putado supplente.
·
membrQs das commissões de fóra co1Íl os mP.mbros
Logo depois se retirárão os _Srs. deputados da das respectivas commissões da assembléa, para seu
commissão nomeada para examinar o assumpto Lia esclarecimento, precedendo a designação do dia a
mensagem ; e .vo lla~do-se de i;iovo á orde~ do dia hora, em que deva haver a sessão geral na sala para
entrárão em discussao os artigos ofierec1dos pela isso destinada. » - Foi approvado.
commissão de marinha e guerra, na sessão de 17 do
<< Art. 161. Nos negocios porém de menorimporcorrente para regular a correspondencia dos seus tancia bailará que compareça o relator da commissão
\ trabalhos com a commissão de fóra e considerados de fóra, para delles informar aos membros da respecomo artigos addiecionaes ao regimento.
ctiva commissão da assembléa no dia e hora que fôr
Principiou-se pelo art. 1. 0 da proposla ou 157 na indicado.» -Foi approrado.
ordem numerica dos artigos do regim enlo, conce« Arl. 162. As commissões da asserubléa pedirãó
..,..bido nos termos seguintes :
- ás de fóra por meio dos seus secretaries, todas as.
« Arl. .157. As commissões de fóra nom earáõ informações e illustrações de que necessitarem . »
dentro si um secretario e um relator e darão parte
O Sn. Ci1MAnA :-Parece-me ocioso este artiao;.
desta nomeação aos secrelaríos das resp~ctivas não sei de que elle sirva depois do que se es tabecommissõcs da assembléa 1 para se fazer a reciproca lece nos artigos antecedenles sobre a corresponco rrespo ndencia por offic1os dos seus secretarios. » dencia entre as duas commissões para ser a de d.entro
- Foi approvado. .
.
.
auxiliada pela de fóra.
« Art. 153. Pediráõ aos secretanos das commisO Sn. FnANÇA :-Ã passar não póde ser no lugar
sões da assembléa todas as noções e docum entos, em qu e se acha; ha de collocar-se onde está o arque lhes forem necessarios para 0 desempenho do tigo 157, isto_é, sei· o 1° da proposta; porque traia
seu trabalho?.. afim de se proceder na fórma dos do primeiro passo• que se dá logo que se precisa de
arts. 151 e 1:>2. »
noções para algum trabalho. Isto rue parece pre0 Sn. Roc11i1 FRANCO:- Não acho •rasoavel que ciso, por causa da ordem. _
saião da secretaria para fóra da assemliléa todos e
O Sn . PRESIDENTE :-Temos portanto duas emenquaesquer docum enlos que ~li~ existem; e por isso das; uma suppressiva qu e é a do Sr. Camara, que
me parace que deve s uppnm1r-se a palavra doeu- julga superfluo o artigo; e outra qu e se refere s6mentos e que se diga - todas as no ções que lhe mente á collocação delle e que é do Sr. França. Eu
forem necessarias.-vou propõr por sua ordem.
o Sn. COSTA AO'IJIAR: _ · r. presid ente, não posso A maleria está discutltla ? Decldio-se que sim.
Passa o·artigo como está? Venceu-se 11ue não.
convir no que propõe 0 Sr. Rocha Franco quanto á
suppressão. da ~alavra _ do~umentos ;__ porque
Deve supprimir-se? Venceu-se tambem que não.
então 0 artigo nao preenchem Yerdadeiramcntc 0
Meus senhores, não entendo; se o artigo nem
seu fim, que nenhum 011 tro é, senão ~aci litar _ás passa, nem se supprime, não sei o que hei de
com missões de fóra todos os dados e mstrucçoes fazer·
uecessarias para o desempenho. r!os seus trabalhos, 1 O Sn. FnA.l'iÇA :-T~lvez ~e não e ntendeu bem
0 que de certo não pod r ráõ verificar, se, como prr- 1o que eu disso queira ' . Ex . . -propõr o que
tende o honra® membro, assim fiem· redigido o lembrei.
R9

...
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SESSÃO m1 30 DE JUNHO DE 1823 ...
O S1L PRESIDENTE : - Como hei de eu propôr a
mudança de collocaç~o sem o artigo passar '/ Se elle
não passa não ha que mudar. Vou por~anto propôr
novamente.
1. 0 A materia do artigo passa tal qual está redigida? Decidio-se que sim.
2. 0 Deve o artigo mudar de lugar, e passar. a ser
o lº da proposta? Decidio-se tambem que sim.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia :
1. 0 O regimento da assembléa. 2. 0 Segundas leituras de propostas. 3. 0 Dous pa~eceres de commi~
sões adiados; um sobre o requerimento de Anto1110
l\lachado de Carvalho, e outro relativo aos officiaes
vindos do Snl, e presos na ilha das Cobras.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tardo.
José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSE1\1BLÉA
PARA NICOLAU PER:EIRA. DE CAMPOS YERGUEIRO

a V. S. Paço da assembléa, em 3Õ de Junho de 1823.
José Joaquim Carneiro de Campos.
PARA CAETANO PIN1'0 DE Mil\ANDA MONTENEGRO
lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte
e' legislativa do imperio do Brazil, tomando em consideração o'parecer da commissão de legislação sobre o requerimento de lgnacio Rodrigues e outros
que na causa de liberdade em que tem contendido
com Agueda Caetaría, pretendem continuar, pelo
meio de revista, no empenho de defender o mais
precioso direito do homem: manda remctler ao go~·erno o dito recruerimento para que outorgue aos
supplicantes todo o favor de quo se fazem digno
entes tão desgraçados, e ellcs possão co 11 linuar no
processo dL' revis ta, fi cand o até final sentença debaixo de fiança, ou cm poder da pretendida senhora, que se obrigará por lermo a não os seviciar,
a não dispõr delles, e a conceder-lhe os dia do
ostylo para tratarem da sua causa: e porquo os
supplicantes não pódem deixar de ser -considerados
como pessoas miseraveis, entende a asscmhlén que
nesta 4ualidade deverão ser recommen<lados á protecção da santa casa da misericordia para que se
encarregue da defeza, promovendo os termo da
revista, cujo encargo hem se compadece com o seu
pio institL1to. O qne V. Ex. levará ao conhecimento
de S. M. I.-Deus guarde a Y. Ex. !'aço da assemhléa, em 30 de Junho de 1823.-José Joaqu im Car -

A assembléa geral constituinte e legislativa do
imperio do Brazil manda participar a v~ S. que
achando-se legal o seu diploma deve quanto antes
vir tomar assento neste augusto congresso e ter
parte nos seus trabalhos como deputado á mesma
assembléa pela província de S. Paulo.-Deus guarde neiro de Campos:
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N'C>T.A

·----Tendo S. ~J. determinado que eu continúe com a publicação deste Diwrio, para que os povos não
ilquem privados das luzes que podem ministrar-lhes os trabalhos dos seus representantes, e vendo-me
actualmente, pela auscncia de muitos nobres deputados, sem o auxilio de recorrer aos autores dos discurso , auxilio quasi sempre indispensavel para dar com a intelligencia das notas, mais ou menos,
enigmaticas dos tachigraphos, cumpre-me declarar que, apezar dos meus disvelos, não posso afiancar
constante exactidão; mas que serei prompto em publicar qualquer emenda, que os mesmos illusfres
autores queirão communicar-me, quando acharem que me arredei do genuíno sentido das suas ex..
pressões.
(Nota inserta no n. 29 do Diwrio da constituinte.)
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